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CLS erhåller ny order från Immunophotonics inom ramen för
bolagens pågående kliniska studiesamarbete
Clinical Laserthermia Systems AB (publ) (CLS) har erhållit en order avseende engångsinstrument för
patientbehandling från Immunophotonics, Inc. Bolagen har, som tidigare meddelats, ett samarbete
som innebär att Immunophotonics genomför en Fas 1b/2a klinisk studie avseende cancerpatienter
med solida tumörer där CLS TRANBERG®-produkter används. Inom den kliniska studien genomförs
behandling med bildledd laserablation, med CLS TRANBERG® Thermal Therapy System, i kombination
med Immunophotonics egenutvecklade läkemedel, IP-001.
-

Det är en mycket positiv signal att studien löper på, trots de begränsningar som Covid-19
innebär för hela sjukvården. Intäktsmässigt är det inte någon stor order – men jag tror att vi
alla kan enas om att det är glädjande att se att planerade kliniska studier kan fortsätta
rekrytera patienter. Jag är också nöjd över att behandlande läkare i studien bedömer att
TRANBERG® Thermal Therapy System svarar upp mot förväntningarna och att de väljer att gå
vidare efter de första behandlade patienterna. Jag ser fram emot det fortsatta spännande
samarbetet, säger Dan Mogren, t f VD i CLS.

Syftet med den kliniska studien är att utvärdera behandlingens säkerhet och hur väl patienten
tolererar den injicerade dosen av Immunophotonics läkemedel IP-001. För mer information om den
kliniska studien och om Immunophotonics: www.immunophotonics.com.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 januari 2021, kl 14:15
CET.
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