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Scandinavian ChemoTech tillkännager 
mottagandet av etiskt godkännande för en studie 
med TSE™-teknologin vid 'All India Institute of 
Medical Sciences' (AIIMS) i Indien 
 
ChemoTechs nystartade Centre of Excellence (CoE) på India Sweden Healthcare Innovation 
Centre vid AIIMS (All India Institute of Medical Sciences) i Jodhpur, Indien har fått 
godkännande från den lokala etiska kommittén för sin kliniska studie av huvud- och 
halscancer. 
 
AIIMS, Jodhpur i Indien har erhållit det etiska godkännandet för studien “A clinical 
applicability study of the tumour specific electroporation technique for patients with locally 
advanced or recurrent head & neck cancer using IQwave 3.0 CE”. 
 
Den kliniska studien presenterades för den etiska nämnden av huvudutredaren Dr. Jeewan 
Ram Vishnoi, docent, Institutionen för kirurgisk onkologi, AIIMS, Jodhpur. 
 
Studien genomförs som en del av India-Sweden Healthcare Innovation Centre, ett samarbete 
mellan AIIMS Delhi, AIIMS Jodhpur och Business Sweden - Swedish Trade Commissioner’s 
Office. 
 
Studien kommer att starta rekryteringen av patienter så snart några ändringar av protokollet 
har lämnats in. 
 
"Tumörspecifik elektroporation (TSE) är ett växande paradigm vid behandling av solida 
tumörer med växande bevis inte bara för regional tumörkontroll i en palliativ vårdmiljö utan 
också i tidigare linjer av botande behandlingsmetoder." - säger Dr Suhail Mufti Medical 
Adviser för ChemoTech 
 
”Vi är mycket glada över att vi är på väg att starta ett av de största kliniska projekten i 
ChemoTechs historia. Även om vi hittills har behandlat hundratals patienter med olika 
indikationer är vi fortfarande i början av vår resa. Det är efter att ha nått framgång i kliniska 
prövningar, med skickliga och väl erkända organisationer som AIIMS, som vår teknik kommer 
närmare att bli ett bidrag till standardterapi." - säger Mohan Frick VD 
 
För mer information vänligen kontakta: 
Mohan Frick, VD 
 
Tele: +46 (0)10-218 93 00 
Mail: info@chemotech.se 
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Certified Adviser: Erik Penser Bank, Tel: +46 8 463 80 00, E-mail: certifiedadviser@penser.se 
 
Denna information är sådan som ChemoTech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-13 08:55 CET. 
 
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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