Dansk

MEDICON
Denmark A/S

MEDICON Denmark A/S i tal
1.

Vi har gennemført eller deltaget i mere end

Deres samarbejds- partner
indenfor medicinsk produktudvikling

50 forsøg gennem de sidste 25 år.
2.

Vi udvider vores kompetenceområder hvert
år med nye medicinske specialer.

3.

Vi håndterer forsøg med 100 patienter eller
mere.

MEDICON Denmark A/S
Hovedkontor:

MEDICON A/S yderligere oplysninger
MEDICON A/S er selvfinansierende og uafhængig
af eksterne finansielle interesserer.

Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N
Tel: +45 70 25 30 45
Fax: +45 70 25 30 85

Vi har en erklæret strategi om kun at vokse

Forskningsenhed:

organisk uden tilførsel af fremmed kapital.

Skt. Anne Plads 2-4, 5000 Odense C
Tel.: +45 63 14 13 20
Fax: +45 63 14 13 29

www.medi-con.dk - mail@medi-con.dk

MEDICON A/S
Mere end 25 års erfaring med
medicinske forsøg indenfor fase II, III
and IV.

Dansk
”Underleverandør arbejde”

Patientbehandling/sikkerhed

MEDICON A/S kan deltage i projekter som ”underleverandør”

Hos MEDICON A/S er patienternes sikkerhed i højsædet. Alle

til andre sites, f. eks blodprøvetagning, EKG, tastning af E-crf.,

patienter bliver grundigt informeret om projekternes indhold

telefonscreening, annoncering, projektstyring, elektroniske

inden opstart. Alle patienter har mulighed for 24 timers

journaler, site/patient support ved datatekniske spørgsmål

telefonkontakt, 365 dage om året. Yderligere garanterer vi, at

mm.

patienterne ved nyopståede problemer kan komme i kontakt
med den forsøgsansvarlige læge indenfor 1 time.

Eget laboratorium

MEDICON Denmark A/S
Mere end 25 års erfaring

Vi råder over egne laboratorie faciliteter med certificerede

Medarbejdere

medarbejdere. Dette gør at vi kan udføre alle undersøgelser og

Vore medarbejdere er professionelle, nøjagtige og dedikerede

prøver ”in-house”.

til at udføre ethvert forsøg med den yderste præcision.
Alle medarbejdere har en mangeårig sundhedsfaglig baggrund

Tilknyttede specialer

som ballast og en god base af opdateret viden om medicinske

Ud over eget speciale (reumatologi) har vi tilknyttet

forsøg erhvervet gennem vores mangeårige forsøgs-

speciallæger i kardiologi og radiologi.

virksomhed. Medarbejdere i MEDICON A/S besidder en høj
faglig viden, dette sikres ved regelmæssig videreuddannelse.

MEDICON A/S har mere end 25 års erfaring med medicinske
undersøgelser, indenfor blandt andet OA, (slidgigt),
Rheumatoid arthrit (leddegigt), Migræne, Neuropatisk smerte
samt RLS (restless legs syndrome).

Samarbejde

Røntgenundersøgelser
Røntgen undersøgelser foretages fra dag til dag. Beskrivelse af

Elektronisk CRF og logpads

røntgen billederne foretages indenfor tre dage. Beskrivelse

MEDICON A/S har egen dataafdeling med Microsoft

varetages af radiolog med ekspertviden indenfor skelet-

certificerede medarbejdere. Dette gør os i stand til at

radiologi, yderligere råder vi over egen UL skanner Mylab 70.

supportere patienter 24 timer i døgnet, telefonisk såvel som
direkte på patientens adresse.

MEDICON A/S samarbejder blandt andet med GlaxoSmithKline,
Schering-Plough, Novartis, Merck Sharp and Dohme, Merckle,
Norpharma, Quintiles, Parexel m. flere.
MEDICON A/S deltager både som Principal investigator og som
investigator.

Projektansvarlig læge

GCP reglerne
MEDICON A/S arbejder strikt efter Helsinki 2000 ICH GCP
reglerne (Good Clinical Practice), hvilket betyder, at vi til
stadighed overvåger og monitorerer udførelsen af forsøgs
arbejdet.
MEDICON A/S er ligeledes underlagt monitorering dels af de

Alle vore medarbejdere i MEDICON A/S er certificerede til at
foretage indtastninger i E-CRF, via internettet.
Indeholder forsøget dataindsamling via logpads direkte hos
patienterne er dette selvfølgelig også underlagt dataafdelingen
som sikrer, at udstyret til enhver tid fungerer optimalt.

Hos MEDICON A/S er den projektansvarlige læge altid aktivt

sponsorer vi samarbejder med, dels eksterne uafhængige

MEDICON A/S succesrate

deltagende i forsøgene, dvs. at MEDICON A/S overholder de

auditører.

På baggrund af et intensivt forarbejde baseret på pre-screening

strenge FDA krav om at ansvarshavende læge SKAL deltage i

Dette sikrer en meget høj grad af nøjagtighed og sikkerhed i

af patienter, har vi en meget høj succesrate på patient

forsøgene, (dette forøger samtidig antallet af patienter som

udførelsen af arbejdet i alle projektets faser.

rekruttering og et deraf følgende lavt antal screening failures.

fuldfører hele forsøget).

Vi gennemfører altid med det aftalte antal forsøgspersoner vi
har forpligtet os til og altid indenfor den angivne tidsramme.

