
HEL A DENNA SIDA ÄR EN ANNONS

När bolaget grundades 2015 var 
vår tanke att främst etablera våra 
produkter i utvecklingsländer. Nu 

ser vi även ett intresse och behov av vår 
behandling på den europeiska marknaden 
samt i Fjärran Östern, säger Mohan Frick, vd 
på ChemoTech. 

ChemoTech har försäljningsverksamhet 
i Indien och Filippinerna och bolaget har 
nyligen etablerats i Singapore, ett land 
som är lite av en ”big brother” i Asien. Det 
 underlättar ChemoTechs expansion till fler 
länder i Sydostasien. 

– Nu kommer vi även se till att vår can-
cerbehandling IQWave™ blir tillgänglig för 
patienter i Sverige och Europa. IQWave™ är 
andra generationens elektrokemoterapi, 
med unika tekniska innovationer för att skapa 
bättre behandlingsmöjligheter och ökad 
säkerhet för patienterna, säger Mohan Frick.

Ny metod för smärtbehandling av 
 metastaser i ryggraden
ChemoTechs utvecklingsavdelning sänker 
inte takten efter att IQWave™ CE-märkts, 
utan fokuserar nu parallellt på bolagets 
andra produkt, en ny metod som hanterar 
smärta relaterad till metastaser i ryggraden. 

– De första testerna indikerar på bra 
resultat och nu arbetar vi med att utveckla 
produkten ytterligare, så att den blir säker 
och kliniskt gångbar, säger Mohan Frick. 

I Europa drabbas årligen cirka 3,7 miljoner 
människor av cancer. För ungefär 25 procent 
av de diagnostiserade sprids cancern genom 
så kallade metastaser till skelettet. Ett av de 
värsta ställena – ur ett smärtperspektiv – är 

just metastaser i ryggraden. Metastaserna 
trycker på nerverna och skapar en oerhörd 
smärta för patienten. I vissa fall leder det till 
förlamning. 

Mohan Frick avslutar: 
– Just för behandling av smärta finns det 
väldigt få alternativ idag. De etablerade 
 behandlingarna är komplicerade att genom-
föra eller medför stora biverkningar. Det inne-
bär att hela västvärlden kan bli en potentiell 
marknad för oss och vi planerar att göra en 
”Proof of Concept”-studie under 2018. 
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ChemoTechs cancerbehandling med 
IQWave™ blir tillgänglig för f ler

Scandinavian ChemoTech använder sin unika patenterade kunskap 
för att utveckla innovationer inom cancervården. Nu breddar bolaget 

verksamheten och expanderar till Fjärran Östern och Europa.  

Mohan Frick, vd på ChemoTech.

”IQWave™ är andra 
 generat ionens elektro

kemoterapi, med unika tekniska 
innovat ioner för att skapa bättre 
behandlingsmöjligheter och ökad 
säkerhet för pat ienterna”

ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life 
 science-företag som vilar på stor medicinsk 
expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste 
lansering av IQWave™ är en innovation inom 
elektrokemoterapi, som är anpassad för be-
handling av olika typer av tumörer. ChemoTech 
strävar efter att bidra till en mer tillgänglig 
cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är 
noterade på NASDAQ First North i Stockholm. 
Bolaget har huvudkontor i Malmö, mitt i den 
medicintekniskt expansiva Öresundsregionen.
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