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Scandinavian ChemoTechs dotterbolag Vetiqure 
AB skriver avtal med tysk AniCura-klinik för 
deltagande i studie 
 
Som tidigare kommunicerats har Vetiqure AB och tre av AniCuras kliniker ett 
samarbetsavtal gällande TSE-behandling av mjukdelssarkom på hund. Detta avtal 
uppdateras nu med en klinik i Tyskland. 
 
På grund av hög belastning på AniCura Djursjukhuset Albano i Stockholm, som var en av de 
svenska klinikerna som skulle ha medverkat i studien, har ett ömsesidigt beslut tagits mellan 
parterna att flytta studien från just denna klinik.  
 
Som ersättare  har Vetiqure, i samråd med AniCura, identifierat Dr. Ramona Maier, en av 
koncernens mest välkända onkologer på den tyska kliniken AniCura Kleintierzentrum 
Heilbronn. Dialogen mellan Vetiqure AB och Dr. Ramona påbörjades redan under Bolagets 
lyckade medverkan på ESVONC i Italien. Målsättningen är att kunna påbörja 
patientrekryteringen i Tyskland under slutet av det fjärde kvartalet. Avtalet med kliniken 
inkluderar även köp av TSE behandlings-kit för de behandlingar som inte ingår i studien. 
 
”Det är med stor glädje som jag välkomnar Dr Ramona Maier GPCert i onkologi vid AniCura 
Kleintierzentrum Heilbronn till studien. Vi möttes under ESVONC i Italien och Dr Ramona 
kommer bli en stor tillgång för oss i studien och i den fortsatta lanseringen i Europa.” - säger 
Elin Wallin Produktspecialist på Vetiqure AB 
 
”Tumörspecifik elektroporation (TSE) av Vetiqure är ett värdefullt supplement för lokal 
behandling av tumörer. Som veterinärer så answer vi det vara extemt värdefullt. Framförallt i 
fall där operation knappt är möjligt (eller väldigt svårt).” – säger Dr Ramona Maier, veterinär 
– GPCert i onkologi på AniCura Kleintierzentrum Heilbronn 
 
 
Projektet drivs fortsatt av Leg. veterinär Nanna Åkerlund Denneberg, Specialist i onkologi 
hos hund och katt, på AniCura Djursjukhuset Jönköping. Medverkar gör även Leg. veterinär 
Marianne Jensen Mandelin; Specialist smådjurssjukdomar med master i onkologi - hund o 
katt, på AniCura Jeløy Dyresykehus i Moss. 
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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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