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Pharmiva inkluderar första patienter i Sverige till 
den kliniska studien PIVA01

Pharmiva AB (publ) meddelar att de första svenska patienterna idag har inkluderats till 
bolagets kliniska studie PIVA01. Totalt kommer 96 patienter att ingå i studien som genomförs 
för att utvärdera effekten av den antibiotikafria behandlingen Vernivia mot 
underlivsinfektionen bakteriell vaginos. Studien initieras i Sverige under maj 2022 och väntas 
slutföras under innevarande år.

PIVA01 är en randomiserad, dubbelblindad och placebokontrollerad klinisk studie designad för att 
inhämta viktiga data rörande behandlingseffekten av Vernivia – Pharmivas antibiotikafria 
egenvårdsprodukt för behandling av bakteriell vaginos. Studien koordineras av Helena Kopp 
Kallner, gynekolog och överläkare vid Danderyds sjukhus, och kommer att genomföras vid fem 
svenska prövningscenter.

”Flytten av PIVA01 från Skottland till Sverige har löpt på väl och vi är mycket glada att de första 
patienterna idag har inkluderats till studien i Sverige. Resultaten från prövningen kommer dels att 
fördjupa vår kunskap om Vernivias behandlingseffekt, dels vägleda den fortsatta utvecklingen av 
våra unika behandlingar. Vi ser fram emot att så snart som möjligt presentera resultaten”, säger 
Karoline Akerjordet, tf vd, Pharmiva.

Vernivia lanserades på den svenska marknaden under hösten 2021 och finns i dagsläget att tillgå 
de fyra svenska apotekskedjorna Apoteket.se, Apotea, Kronans Apotek och Apoteket hjärtat.

För ytterligare information kontakta:

Karoline Akerjordet, tf vd Pharmiva AB
e-mail karoline.akerjordet@pharmiva.com
telefon +46 723 001 446
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Pharmiva i korthet:

Pharmiva är ett svenskt femtech-bolag som arbetar för en bättre vaginal hälsa genom att utveckla 
innovativa antibiotikafria behandlingar mot underlivsinfektioner. Bolagets första produkt är 
Vernivia®, en receptfri CE-certifierad vaginal mousse med indikationen bakteriell vaginos (BV), en 
vanlig vaginal infektion som drabbar 1 av 3 kvinnor i åldern 14-49 år. Med Vernivia® vaginal 
mousse får kvinnor tillgång till en ändamålsenlig behandling som både läker ut infektionen och ger 
snabb symtomlindring utan att samtidigt orsaka de problematiska biverkningar som dagens 
antibiotikabehandlingar innebär för både individen och den globala hälsan med allvarlig utveckling 
av antibiotikaresistens. Lanseringen av Vernivia®, som säljs via apotekskedjor i Sverige, är första 
steget mot Pharmivas mål att bli ett globalt femtech-bolag med en bred portfölj av antibiotikafria 
produkter inom vaginal hälsa. Pharmiva är noterat på Nasdaq First North Growth Market, för mer 
information besök www.pharmiva.com
 
Partner Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se).

Denna information är sådan information som Pharmiva är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2022-05-11 17:14 CEST.
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