
 

Pressrelease	
Lund	2021-02-03	

                                                         

CLS förstärker organisationen med Perjan Pleunis som ny chef 
för marknad och försäljning i Europa    
 
Clinical Laserthermia Systems AB (publ) (CLS), som utvecklar avancerade innovativa produkter för bildledd 

laserablation med hög precision, har rekryterat Perjan Pleunis som ny VP of Marketing and Sales Europe. 

Perjan Pleunis, som är bosatt i Nederländerna, har lång erfarenhet av affärsutveckling och försäljning av 

medicintekniska produkter framför allt för behandling i hjärnan, och har tidigare arbetat i ledande befattningar  

för bland annat Brainlab och Mevion Medical Systems i Europa.  Perjan Pleunis kommer att ha en nyckelroll i 

lanseringen av CLS nya generation av produkter för bildledd ablationsbehandling på Europa-marknaden med 

fokus på behandling med i hjärna och prostata. Pleunis har en bachelor från Zuyd University of Applied 

Sciences i Nederländerna och tillträder sin tjänst i februari.  

 

- Jag är mycket glad över att Perjan Pleunis ansluter sig till CLS team och hälsar honom varmt 

välkommen. Med sin erfarenhet och sitt nätverk av kliniska specialister och sjukhus runt om i Europa blir 

Pleunis en värdefull medarbetare i företaget. CLS stärker sitt team och är rustade för de nya möjligheter 

marknaden erbjuder när vi fortsätter att utveckla vår verksamhet.  Vi har ett starkt team, som i 

samarbete med vår amerikanska partner ClearPoint Neuro, besitter världsledande erfarenhet och 

kunskap inom avancerade lösningar för bildledd ablationsbehandling, med hög precision, för maligna 

och funktionella sjukdomar i prostata och hjärna, säger Dan Mogren, t f VD i CLS.  

 

CLS utvecklar och säljer TRANBERG® | Thermal Therapy System för bildledd stereotaktisk 

laserablationsbehandling med hög precision. I EU är systemet godkänt för behandling av mjukvävnad och CLS 

har valt att initialt fokusera på behandling av prostatacancer, bukspottkörtelcancer, tumörer hjärnan samt 

epilepsi. I USA används TRANBERG-systemet för behandling mjukvävnads, så som prostatacancer. Systemet 

är optimerat för behandling med CLS egenutvecklade imILT-protokoll, som har potential att stimulera 

immunförsvaret. Bildledd behandling innebär att läkaren under behandlingen använder magnetresonans (MR) 

eller ultraljud (US) för att identifiera behandlingsområdet, bestämma placering av instrument samt för att 

övervaka ablationsproceduren.  

 

 
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2021, 
kl 09:00 CET. 



 

Kontaktinformation: 
Dan J. Mogren, Acting CEO Clinical Laserthermia Systems AB (publ)  
Tel: +46 – (0)705 – 90 11 40 E-mail: dan.mogren@clinicallaser.com  

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System, 
inklusive specialdesignat sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer, enligt 
regulatoriska godkännanden inom EU respektive USA. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt 
för behandling med imILT®, bolagets interstitiella lasertermoterapi med potentiell immunstimulerande effekt. CLS 
har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth 
Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB, Tel: +46 8 528 00 399. E-
mail: info@fnca.se.  

Mer information om CLS på företagets webbplats: www.clinicallaser.se 


