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Scandinavian ChemoTech når framgångar inom
affärsområdet Animal Care
Under januari har Scandinavian ChemoTech’s nya produkt, vetIQure™, för
veterinärmedicin utvärderats på en svensk veterinär klinik med lovande resultat.
ChemoTech har sedan lanseringen av IQwave™ behandlat patienter på humansidan och har
efter intensivt utvecklingsarbete introducerat bolagets första produkt för Dynamisk
Elektroporation på djur.
ChemoTechs nya produkt som är avsedd för veterinärmedicin har fått namnet vetIQure™
och delar de unika funktionerna som finns i IQwave™, som gör behandlingen tumörspecifik
och dynamisk, för att även kunna behandla större tumörer och minska biverkningar.
Djuret som behandlats har efter tidigare kirurgi- samt strålningsbehandling fått återfall av sin
cancer. De första preliminära undersökningarna efter behandling med vetIQure™ visar en
klar förbättring vad gäller tumörens storlek, yta och volym.
"Det är oerhört glädjande att vi så här tidigt i den första kliniska utvärderingen får så goda
indikationer på bra behandlingsresultat. Det lovande resultatet indikerar att vår teknologi
fungerar väl inom veterinärmedicinen. ChemoTech kommer under året fortsätta sitt arbete
med klinisk validering av vår patenterade tumörspecifika elektroporation för
veterinärmedicin.", säger Anders Johnsson, Business Unit Director för Animal Care.
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ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge
cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, tumöranpassad elektroporation, 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 tumöranpassad elektroporation 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 Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser.
Läs mer på: www.chemotech.se.

