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ChemoTech startar 2018 med en ”Power-Week” 
 
Ny organisation i Indien 
Under hösten har Ashim Purohit, som är styrelseordförande i det indiska bolaget, 
genomfört en omstrukturering av den indiska organisationen. Huvudkontoret har även 
flyttats från Chennai till Mumbai, där både Ashim själv och Prabhat Rastogi (CFO) är 
stationerade.  
 
Den nya strategin bygger på att kombinera en egen säljkår med ett nätverk av agenter, en 
metod som Ashim – genom sitt uppdrag som VD för Getinges verksamhet i Indien – har 
bevisat fungerar väl. 
 
De nya medarbetarna inom organisationen har på kort tid lärt sig vår verksamhet och 
IQWave™ samt D-EECT-behandlingen. Just nu sker ett intensivt marknadsföringsarbete i 
västra delarna av Indien. I denna region jobbar, förutom Ashim och Prabhat, tre personer 
med försäljningsarbetet och klinisk utbildning av läkare. Nyligen tillträdde Mehul Chheda 
posten som regionchef för västra Indien, en region där han har en lång erfarenhet, bl a från 
Getinge. 
 
I denna omstrukturering har, Manohara Prasad, tidigare försäljning- och marknadschef för 
Indien, valt att gå vidare i sin karriär. Vi tackar honom för det arbete han har gjort för oss 
under dessa år och önskar honom lycka till i framtiden.  
 
Kliniska projekt 
Som ChemoTech tidigare har kommunicerat valde vi för en tid sedan att avsluta det 
studieprojekt som skulle skapa förutsättningar för IQWave™ att delta i offentliga 
upphandlingar, då denna målsättning kan uppnås med mer effektiva metoder. Beslutet 
förändrar emellertid inte ChemoTechs vilja att genomföra studier i Indien och andra delar av 
världen. Just nu pågår aktiva diskussioner med tänkbara akademiska sjukhus, för att få igång 
studier med syftet att påvisa effekten av IQWave™s D-EECT-protokolls förmåga att med 
framgång kunna behandla större tumörer av tredje och fjärde gradens bröstcancer och 
huvud- och halscancer.  
 
Utbildningar genomförda 
Under veckan har vi hunnit med att utbilda både säljare och servicetekniker på IQWave™s 
funktioner och hur service och underhåll skall skötas. Denna utbildning leddes av vår 
produkt- och utvecklingschef Maria Persson. ChemoTechs dotterbolag i Indien har nyligen 
kontrakterat service och underhåll till en erfaren underleverantör, som även arbetar med 
några av Europas största medicintekniska bolag.  
 
I Indien avslutades veckan med att träna Dr Falah Al Khatib, en onkolog fån MEDICLINIC i 
Förenade Arabemiraten. ChemoTechs ”Key Opinion Leader” Dr Shanmugakumar, Emeritus 
Professor från ”General Hospital and Medical Collage Chennai”, ledde utbildningen. I 



   
 
dagsläget finns det emellertid inte någon konkret plan på när IQWave™ kan tänkas bli 
tillgänglig i Förenade Arabemiraten. 
 
 
D-EECT presenteras på konferens i Manila 
På ChemoTechs andra huvudmarknad, Filippinerna, presenterade Dr Ngelangel, som är 
ChemoTechs KOL i Filippinerna och Chef för cancerinstitutet på Asian Hospital and Cancer 
Center, IQWave™ och D-EECT-behandlingen under en konferens i Manila. Konferensen 
”Clinical Innovation Summit” anordnades av Asian Hospital och besöktes av hundratals 
läkare från olika delar i Filippinerna. 
 
ChemoTech önskar både nya och gamla aktieägare ett gott nytt år och en bra start på 2018. 
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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 behandling 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 och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Bolaget har 
huvudkontor i Malmö, mitt i den medicintekniskt expansiva Öresundsregionen. 
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