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Scandinavian ChemoTech håller den första 
utbildningen på Ulis Medical Centre i Ukraina 
 
Vi är glada att kunna meddela att läkare och sjuksköterskor vid Ulis Medical Centre (Ulis 
MC) i Zaporizhia, Ukraina deltog i sitt första utbildningstillfälle med IQwave™ 3.0 CE och 
TSE i går. 
 
Trots det pågående fördömda ryska kriget mot Ukraina fortsätter läkarna och 
sjuksköterskorna att tjäna och behandla landets cancerpatienter. Idag stod ChemoTech värd 
för en 3 timmar lång onlineutbildning för att certifiera dem i att använda den IQwave™ som 
de förvärvade för några veckor sedan. 
 
Gårdagens utbildning genomfördes av ChemoTechs applikationsspecialist i Indien 
tillsammans med Dr Suhail Mufti från HCG Hospital i Bengaluru. 
 
”Kliniken har allt för att göra en snabb och högkvalitativ undersökning, fastställa en diagnos 
samt ta fram och implementera en individuell behandlingsplan för varje patient. 
Läkarna och sjuksköterskorna på Ulis MC är stolta och glada över att vara den första kliniken 
i Ukraina som implementerar TSE-teknologin och börjar arbeta med IQwave™ 3.0 CE-
enheten utvecklad av ChemoTech.” – säger Smirnov Yurii, General Manager på Ulis MC 
 
Om Ulis Medical Center 
Sedan 2006 har onkologiexperter arbetat på Ulis MC (www.ulis.zp.ua) - läkare av högsta 
rang, kandidater från medicinska vetenskaper och professorer ser till att deras patienter får 
rätt diagnos och skapar den optimala behandlingsplanen. De använder moderna kliniska 
onkologiska tillvägagångssätt och avancerad cancerterapiteknik baserad på prestationerna 
från postgenomisk vetenskap och personlig molekylär medicin. 
 
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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