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Karolinska sjukhuset inviger nytt röntgensystem med femtio 
procent lägre stråldos för behandling av hjärt- och kärlpatienter  
 
Karolinska Universitetssjukhuset inviger nästa generations kärlröntgen på Lab 3 
Thoraxkliniken. Banbrytande är den helt nya bildbehandlingstekniken Clarity, med femtio 
procent lägre stråldos, som Philips har utvecklat i ett forskningsprojekt i samarbete med 
Neuroröntgen vid Karolinska Universitetssjukhuset. Tack vare den nya tekniken ökar nu 
säkerheten avsevärt för både patienter och personal vid avancerade interventionella 
ingrepp. 
 

Solna, Sverige – Kärlröntgen, angiografi, hör till de allra viktigaste verktygen för diagnos 
och behandling av hjärt- och kärlsjukdomar. Lab 3 Thoraxkliniken vid Karolinska 
Universitetssjukhuset inviger nu ett nytt Angiosystem med den absolut senaste tekniken.  
 
AlluraClarity är namnet den revolutionerande röntgenteknik som Philips har utvecklat i 
samverkan med Neuroröntgen vid Karolinska Universitetssjukhuset. Genom att drastiskt 
reducera röntgendosen med mer än femtio procent ökar både patientsäkerheten och 
möjligheterna till avancerade interventionella ingrepp. 
 
Patienter och personal utsätts för höga doser röntgenstrålning när behandlingar ofta kan 
sträcka sig över flera timmar. Det nya systemet används framför allt vid behandling av 
patienter som drabbats av kärlkramp och hjärtinfarkt där man till exempel utför så kallad 
ballongsprängning. Men även vid kirurgiska ingrepp som byte av hjärtklaffar. 
 
- Vi är angelägna om att ge våra patienter avancerad interventionell behandling med 
bästa förutsättningar och resultat. Den nya tekniken som reducerar stråldos till hälften 
för både patient och personal, ligger helt i linje med vår ambition att bevara och stärka 
patientsäkerheten, säger Magnus Settergren, överläkare interventionell kardiologi, 
Karolinska Universitetssjukhuset. 
 
-  AlluraClarity är en helt banbrytande teknik och den är resultatet av ett 
forskningssamarbete med Karolinska Universitetssjukhuset, berättar Johan Sangell, 
produktspecialist vid Philips Healthcare. Tidigare har lägre dos av röntgenstrålning 
automatiskt betytt sämre bildkvalitet, men nu har vi lyckats att kombinera låg strålning 
med bra bildkvalitet. Det upplever vi som en stor seger och framför allt värnar det om 
säkerhet för både patient och personal. 
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Om Royal Philips Electronics  
Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHIA) är ett företag inom hälsa och 
välbefinnande som fokuserar på att förbättra människors liv genom innovationer inom 
områdena Healthcare, Consumer Lifestyle och Lighting. Philips huvudkontor ligger i 
Nederländerna och företaget har 118 000 anställda i mer än 100 länder. Med en 
försäljning på 24,8 miljarder euro 2012 är Philips marknadsledande inom hjärt- och 
akutvård, vård i hemmet, energieffektiva ljuslösningar och applikationer, tandvård samt 
rakning och grooming för män. Nyheter från Philips hittar du på 
www.philips.com/newscenter.  
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