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STILLE lanserar nytt operationsbord för USA-marknaden 
 

STILLE lanserar idag imagiQ2 OFFICE, ett nytt operationsbord med patentsökt lågdosteknik 
utvecklat och avsett för den snabbt växande marknaden av Office Based Labs i USA. 

En aktuell studie publicerad i Lancet beskriver benartärsjukdom, eller PAD, som pandemisk med mer än 250 
miljoner drabbade. Tillväxttakten är tvåsiffrig och den största patientgruppen finns i USA där mer än 1 miljon 
patienter årligen behandlas med endovaskulär kirurgi. Mer än 50 procent av dessa patienter behandlas numera 
på privata dagkirurgikliniker, så kallade Office Based Labs eller Outpatient Centers, drivet av gynnsamma 
ersättningsformer och etablerade nya effektiva procedurer. Idag finns kring 400 Office Based Labs i USA och 
antalet nya kliniker växer snabbt. 

Nya imagiQ2 OFFICE är ett mobilt operationsbord optimerat för endovaskulär behandling av sjukdomar 
såsom PAD på Office Based Labs. Med sin unika och patentsökta kolfibertopp skapar bordet förutsättningar 
att minska andelen skadlig röntgenstrålning och förbättra röntgenbildkvalitet. imagiQ2 OFFICE är utvecklad 
med STILLEs patentsökta True Free Float®-teknik som ger kirurgen möjlighet att förflytta patienten med hög 
precision för förbättrad produktivitet och patientsäkerhet. 

“Vi expanderar vår portfölj för att möta den snabbt ökade efterfrågan för endovaskulär behandling av PAD i 
USA. Nya imagiQ2 OFFICE är återigen ett resultat av vår vision att sänka andelen farlig röntgenstrålning I 
vården och möjliggöra säkrare och mer effektiva kirurgiska procedurer.” kommenterar Philip Siberg, VD och 
Koncernchef för STILLE AB.  

Alla STILLEs bord är operationsbordsklassade, utvecklade och tillverkade i Sverige till perfektion och säljs 
med 3 års garanti. STILLE är global marknadsledare inom mobila kirurgiska genomlysningsbord för 
endovaskulär kateterkirurgi. 

imagiQ2 OFFICE kommer inledningsvis marknadsföras endast på den amerikanska marknaden med 
leveranser från och med maj 2014. 

För bilder och ytterligare information, se www.stille.se eller kontakta:    

 
 
Philip Siberg      Clarisa Mogollón 
President & CEO    Global Marketing Manager 
+1 630 808 6194    +46 70 483 2639 

 
STILLE är ett av världens äldsta medicintekniska företag. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer egentillverkade högkvalitativa kirurgiska instrument och specialbord 
till ledande kirurger världen över, det har vi gjort i över 170 år. STILLEs erbjuder ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Verksamheten 
bedrivs i två affärsområden – Kirurgi och Patientpositionering. Inom affärsområde Kirurgi har STILLE ett komplett erbjudande av handsmidda kirurgiska instrument 
för all öppen kirurgi med särskilt fokus på hjärt- / kärlkirurgi samt rekonstruktiv och estetisk plastikkirurgi. Inom affärsområde Patientpositionering erbjuder STILLE en 
ny generation av operationsbord för endovaskulär kirurgi. STILLE fokuserar på att erbjuda kirurgisk precision för livet. Under 2012 omsatte koncernen 88 MSEK och 
hade 50 anställda. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet ”STIL” med Remium som Certified Adviser. 
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