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Universitetssjukhuset Örebro har startat behandling 
med RayPilot®
Första patienten har påbörjat sin behandling med RayPilot® på Universitetssjukhuset Örebro. RayPilot® systemet 
installerades hösten 2016 och kliniken har för avsikt  att använda RayPilot® som precisionsinstrument både vid 
hypofraktionerad prostatacancerbehandling samt i en klinisk studie som även den syftar till att uppnå en hög dos på 
tumören samtidigt som stråldosen till den friska vävnaden runt prostata minskas.

- På Universitetssjukhuset Örebro vill vi ligga i framkanten med ny teknik och nya behandlingsmetoder. Här förenas fördelen 
med en hög intern stråldos från brachyterapi som ges till prostatakörteln utan marginal med en extern strålserie vars 
positionering kontrolleras med mm precision även under själva bestrålningstiden. Vi har redan fått internationell 
uppmärksamhet för det vi gör för att höja precisionen med RayPilot. Under denna veckan har vi besök från en Europeisk 
klinik som är här för att studera och lära sig denna nya och spännande teknik. säger Bengt Johansson, Överläkare på 
Onkologiska Kliniken på Universitetssjukhuset Örebro.

Studien omfattar ett 30-tal patienter i Örebro där patienterna får en kombination av intern strålbehandling 
(brachyterapi) på 14,5 Gy följt av extern strålbehandling vid 14 tillfällen med 3 Gy per tillfälle. RayPilot® används för att 
kontinuerligt följa intern prostatarörelse. Marginalen runt prostata är 3 mm och strålningen avbryts om prostata rör på 
sig mer än 2 mm för att säkerställa att rätt volym behandlas.

- Det känns mycket bra att vi med Universitetssjukhuset Örebro nu har en referenskund i Sverige som kommer dra nytta av de 
potentiella fördelar som RayPilot kan ge. Det är även positivt att kliniken har för avsikt att använda RayPilot både inom 
ordinarie behandling samt inom en klinisk studie vilket leder till publikationer som är viktiga för att stärka RayPilot 
internationellt säger Micropos VD, Tomas Gustafsson.

För ytterligare information kontakta:
Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05

Om Micropos Medical AB (publ):
Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av 
cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av 
prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen 
vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar 
kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, 
mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® har en unik lösning för gating som är godkänd och kompatibel med  Varians 
Clinac® iX linear accelerators och Trilogy® system. I en unik kommande generation av RayPilot® sändare kombineras 
positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed 
godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Denna information är sådan information som Micropos Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 17 mars 2017.
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