ESTRO framgångsrikt för ScandiDos
ScandiDos AB (publ), låter meddela att 2018s stora europeiska konferens med mässa inom strålterapi, ESTRO, blev framgångsrik för
ScandiDos
VD Görgen Nilsson
Inom strålterapi så är den årliga konferensen, organiserad av den europeiska organisationen ESTRO, årets höjdpunkt i Europa. I år hölls konferensen i Barcelona vilket
alltid är populärt.
ScandiDos visade Delta4 Phantom+ i dess olika versioner och för första gången MR-versionen som är ny och avsedd för MR-linac som säljs av Elekta (Unity) och
ViewRay (MRIdian). Delta4 Discover hade en central roll i ScandiDos utställning som likt övriga av våra produkter genererade ett stort intresse.
Under sista mässdagen så höll ScandiDos ett välbesökt lunchsymposium, där fokus var på Delta4 Discover med temat ”Innovation and Optimized Workflow meet
Safety”, med presentationer av både fysiker och läkare.
Dr. Ramzi Abdulrahman, Professor i onkologi på Texas Tech University samt Dharanipathy Rangaraj, ansvarig medicinsk fysiker på UMC i Texas, som nyligen
introducerat Delta4 Discover kliniskt presenterade behovet av denna ur ett fysiker- och läkarperspektiv med bra engagemang från åskådarna.
Mathieu Gonod som är medicinsk fysiker presenterade sina erfarenheter ”Delta4 Discover: A must-have tool for modern radiotherapy” och hur Delta4 Discover kan
förbättra arbetsflödet på deras sjukhus, Centre Georges François Leclerc, Dijon, Frankrike. Denna franska utvärdering av Delta4 Discover har även involverat franska
strålskyddsmyndigheten som visat stort intresse för vad som nu är möjligt i avseende strålbehandlingsverifiering under behandling.
Totalt genererade mässan och symposiet ett stort antal nya kontakter och intressen.
För ytterligare information
Görgen Nilsson, CEO ScandiDos, Telefon +46-18-472 3030, investor@scandidos.com
Om ScandiDos
ScandiDos har med sin produkt Delta4Phantom, numera ersatt av Delta4 Phantom+, tagit en ledande roll inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av modern
strålterapi av cancer. Med den senaste produkten Delta4 Discover stärker ScandiDos denna position genom att på ett unikt sätt möjliggöra stråldosverifiering även
under behandling, vilket ökar 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 ordinerats.
Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där bl.a. produktutvecklingen utförs. Försäljning genomförs av säljkontor i USA ,Kina, Frankrike och direkt i Norden 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 25 april 2018 kl. 08:30 CET.

