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Scandinavian ChemoTech inleder samarbetet 
med Healthcare Global Enterprises Ltd (HCG)  
 
Efter en framgångsrik utbildning och certifiering av läkare och sjuksköterskor vid HCG:s 
Cancercenter i Bengaluru i Indien, behandlade teamet sin första patient efter upphävandet 
av COVID-19:s lockdown. 
 
I mars 2020 ingick ChemoTech och HCG i ett avtal om att utföra en vetenskaplig utvärdering 
av IQwave och TSE (Tumörspecifik Elektroporation™). Utvärderingen leds av HCG:s 
Department of Translational Medicine.  
 
Efter utbildningen och certifieringen av läkare och sjuksköterskor, som ägde rum i början av 
november vid HCG: s toppmoderna cancercenter i Bengaluru Indien, kunde detta viktiga 
samarbete äntligen påbörjas. 
 
”Även om COVID-19 situationen är långt ifrån över är vi mycket glada att detta program nu 
kunde starta. Denna utvärdering är det första steget i en större lansering inom hela HCG-
gruppen. Det är därför av stor betydelse för både oss och HCG-teamet.” - säger Mohan Frick 
CEO 
 
“Despite the risks posed by COVID-19, we are happy that our oncology team has been trained 
and designated a certified centre for the TSE therapy. Our plan is now to accelerate the 
evaluation program and the collaboration with ChemoTech. Last week we treated the first 
patient since the COVID-19 lockdown.” - säger Dr. Suhail Sayeed Mufti, Directör vid 
Department of Translational Medicine & Therapeutics HCG 
 
 
För mer information vänligen kontakta: 
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Scandinavian ChemoTech AB (publ) 
ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge 
cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE), som kan användas för 
behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan 
behandlas med konventionella metoder men där TSE kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya 
möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North 
Growth Market i Stockholm och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se. 
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