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Rekryteringsarbete ger positiv effekt i SpectraCures studie 
 
University College London Hospital (UCLH), det brittiska sjukhuset i SpectraCures 
kliniska studie, meddelar att man inom kort planerar att genomföra en behandling på en 
patient med återfall i prostatacancer. 
 
SpectraCure arbetar intensivt, i tät dialog med såväl UCLH som de andra i studien 
ingående sjukhusen, med ett antal åtgärder för att så snabbt som möjligt accelerera 
patientrekryteringen. 
 
– Jag ser beskedet från UCHL som ett resultat av våra täta kontakter med sjukhuset och 
att vi nyligen fick möjlighet att träffa för studien viktiga nyckelpersoner i London, men 
också som ett tecken på att de begränsningar som pandemin medfört börjar lätta, säger 
SpectraCures VD Johan Folkunger. 
 
Denna information är sådan information som SpectraCure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, i detta 
pressmeddelande nämnda kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2021 kl. 11:00. 
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SpectraCure utvecklar ett behandlingssystem för eliminering av inre solida cancertumörer. Vi fokuserar initialt på återfallscancer i 
prostata. Förhoppningen är att i framtiden även kunna behandla andra cancerformer som cancer i bröst, bukspottkörtel, och 
huvud- och halsregionen. Metoden bygger på PDT-behandling i kombination med en egenutvecklad och patenterad 
dosplaneringsplattform, mjukvaran IDOSE®, vilken gör det möjligt att styra laserljusdosen så att tumören exponeras för en optimal 
dos för att uppnå tillräcklig behandlingseffekt. Behandlingssystemet har potential att göra interstitiell PDT-behandling noggrann, 
exakt och säker för varje patient. Målet är att patienten förutom att bli fri från tumören ska kunna bibehålla sin livskvalitet, med 
begränsade biverkningar. Vi genomför kliniska studier som ett viktigt led i den fortsatta utvecklingen av bolagets 
behandlingssystem. 

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified 
Adviser, ca@gwkapital.se, tel +468-503 00 050, och handlas med kortnamn SPEC. 


