ScandiDos har levererat Delta4 Discover backlogg under kv4
ScandiDos AB (publ), låter meddela att den produktionsstörning som förhindrade leveranser an Delta4 Discover under slutet av kv3 löstes
under kv4.
VD Görgen Nilsson
Eftersom ett flertal aktieägare efterfrågat status på leveranser av Delta4 Discover pga. de produktionsstörningar som vi rapporterade om i kv3 så vill vi här förtydliga att
dessa problem löstes under kv4 och samtliga Delta4 Discover i backlogg kunde levereras under perioden. Tidigare levererade Discover system till tidiga kunder kommer
samtliga inom kort vara utbytta. Uppgraderingen är viktig för att kunderna skall kunna använda Discover kliniskt. De äldre systemen uppdateras och används som
demonstrations system eftersom ScandiDos har stor efterfråga från kunder på att få testa Discover.
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 4 maj 2018 kl. 08:30 CET.

