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Viktig uppdatering angående cancerpatienter 
som behandlats med IQwave™ Tumörspecifik 
Elektroporation™ (TSE) på Ulis Hospital i Ukraina 

 
Scandinavian ChemoTechs medicinska team har fått mycket uppmuntrande uppdateringar 
om de två pankreascancerpatienter, som det rapporterades om i ett pressmeddelande den 
19 september -22, samt om patienten med lokalt avancerad skivepitelcancer som har 
behandlats med TSE på Ulis sjukhus i Ukraina.  
 
I det tidigare publicerade pressmeddelandet stod det att en av patienterna med 
bukspottkörtelcancer hade fått konventionell kemoterapi med begränsad respons. Tumören 
bedömdes som inoperabel när Chemotechs TSE-behandling med IQwave under öppen 
kirurgi valdes som ett alternativ. Efter de lovande resultaten utförde teamet TSE-
behandlingen på ytterligare en patient med cancer i bukspottkörteln. 
 
Ulis sjukhus rapporterar nu att dessa bukspottkörtelcancerpatienter har visat en nästan 50% 
minskning av tumörmassan. Båda patienterna är mobila och kapabla till egenvård, utan 
smärta och därför inte i behov av smärtlindring. 
 
Den tredje patienten med hudcancer i ljumsken (inguinalt skivepitelcancer) har svarat nästan 
totalt på TSE och operation har helt undvikts. En låg dos strålbehandling ges för närvarande 
som en försiktighetsåtgärd för eventuell kvarvarande tumör. 
 
Dessutom har onkologiteamet vid Ulis sjukhus också behandlat ett fall av halsmandelcancer 
som fortfarande ska följas upp. De är nu på gång att behandla ett fall av lokalt avancerad 
bröstcancer. 
 
"Våra två patienter med pankreascancer har visat uppmuntrande resultat hittills. Fallet med 
hudcancer ljumsken har klarat sig exceptionellt bra, och operation kunde undvikas. Vi är 
nöjda med TSE-teknikens övergripande prestanda. ”- säger Alexei Kovalev, professor vid Ulis 
sjukhus 
 
"Resultaten har varit mycket försäkrande och det medicinska teamet på ChemoTech kommer 
att fortsätta att observera data noggrant för säkerhet, effekt och ytterligare indikationer." - 
säger Dr Suhail Mufti, Medical of Director Scandinavian ChemoTech 
  
"Jag kan se att IQwave™ TSE-teknologin presterar exceptionellt bra i inte bara hudcancer 
utan även i svårbehandlade bukspottkörteltumörer, vilket är ett bevis på konceptet för dess 
tillämpning i djupt sittande solida tumörer. Utvecklings-teamet på ChemoTech arbetar för att 
stödja kliniker i att närma sig dessa djupt sittande tumörer med minimalt invasiva metoder." 
- säger Mohan Frick, VD för Scandinavian ChemoTech 
 



   
 
För mer information vänligen kontakta: 
Mohan Frick, VD 
 
Tele: +46 (0)10-218 93 00 
Mail: ir@chemotech.se 
 
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 2022-11-17 20:45 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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