ScandiDos har valts ut som huvudleverantör av Franska
sjukhuskedjor
ScandiDos AB (publ), ett världsledande företag inom kvalitetssäkring av modern strålterapi genom avancerade mät- och beräkningsmetoder
samt noterat på First North, låter meddela att den privata sjukhuskedjan UNICANCER samt den offentliga UniHa har valt ScandiDos som
huvudleverantör av mätsystem för kvalitetssäkring av sin strålbehandling.
VD Görgen Nilsson
Vi är glada och stolta över att vårt dotterbolag i Frankrike lyckats bli utvald som enda företag för leverans av Pre Treatment system samt som ett av två företag för In
Vivo dosimetri (verifiering under behandling) i Frankrike. Det är två oberoende organisationer som består av 15 respektive 20 sjukhus som nu via upphandling av
ramavtal valt ScandiDos som huvudleverantör.
Ramavtalen löper över fyra år och det är upp till varje sjukhus att lägga slutlig beställning. Det finns inga fasta åtaganden men vi bedömer att det finns goda
förutsättningar att leverera system till en stor andel av de drygt 35 sjukhus som ramavtalen omfattar. Den totala potentiella marknaden är ca 35st Delta4Phantom+ och
90st Delta4Discover.
Frankrike är ett av de länder som ligger långt framme och har tydliga regulatoriska krav på verifiering under behandling vilket ger goda förutsättningar för en snabb
utbyggnad av in Vivo dosimetrin, dvs. försäljning av Discover system.
För ytterligare information
Görgen Nilsson, CEO ScandiDos, Telefon +46-18-472 3030, investor@scandidos.com
Om ScandiDos
ScandiDos har med sin produkt Delta4Phantom, nu ersatt av Delta4 Phantom+, tagit en ledande roll inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av modern strålterapi
av cancer. Med Delta4 Discover öppnas också möjligheten att under pågående behandling utföra stråldosverifiering och därmed öka kvaliteten och säkerheten i
behandlingen. ScandiDos mätsystem och avancerade beräkningsprogram ger läkare, fysiker och patient ett kvitto på att den avancerade och komplicerade behandlingen
kan levereras och har levererats såsom planerat.
Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där bl.a. utvecklingen utförs. Försäljning genomförs av säljkontor i USA ,Kina och Frankrike, direkt i Norden och samt via
återförsäljare i drygt 45 länder. ScandiDos har samarbetsavtal med de två största terapiföretagen Varian och Elekta som har ScandiDos produkter inlagt i sina säljsystem.
ScandiDos är sedan april 2014 listat på NASDAQ First North Stockholm under koden SDOS. Erik Penser Bank, www.penser.se, anlitas som Certified Adviser.
För ytterligare information om ScandiDos, besök gärna scandidos.com
Denna information är sådan information som ScandiDos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 aug 2017 kl. 08:30 CET.

