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Scandinavian ChemoTech erhåller nytt patent på 
den japanska marknaden 
 
Scandinavian ChemoTech har meddelats att patentmyndigheten i Japan godkänt Bolagets 
patent som rör den unika IQwave™, vetIQure™, proben samt de unika elektroderna som 
finns i dess TSE™ behandlings-kit. 
 
Det godkända patentet skyddar såväl den unika proben, som läkare och veterinär håller i, 
som de unika elektroder (nålar) som används för att leverera den dynamiska och 
tumörspecifika pulsen vid behandling av patienter.  
 
Proben har unika egenskaper som gör att man kan justera hur stort område man vill 
behandla. Genom att elektroderna kan fästas i olika konfigurationer i samma prob kan 
Scandinavian ChemoTech skapa betydande kostnadsfördelar för sjukvården. Detta då 
klinikerna inte behöver köpa in flera olika tillbehör för att kunna genomföra TSE-
behandlingarna inom såväl bolagets Human Care- som Animal Care-verksamhet. 
 
Uppfinnarna bakom detta patent är Mohan Frick, Bertil Persson och Johan Marnfeldt. 
 
”Att Bolaget fortsatt utvecklar och når nya framgångar i patentportföljen känns riktig bra för 
våra framtida marknadsetableringar. Eftersom Japan är en av världens största länder för 
medicinteknik kan detta patent få stor betydelse för ChemoTech framgent.” - säger Mohan 
Frick, VD för Scandinavian ChemoTech 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
 
Mohan Frick, VD 
 
Tele: +46 (0)10-218 93 00 
Mail: info@chemotech.se 
 
Certified Adviser: Erik Penser Bank, Tel: +46 8 463 80 00, E-mail: certifiedadviser@penser.se 
 
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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