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RAYSEARCH PRESENTERAR NY MJUKVARUUTVECKLING PÅ AAMD:S ÅRSMÖTE  
 
Den 11 till 15 juni deltar RaySearch som utställare vid American Association of Medical Dosimetrists (AAMD) årsmöte 
i Indianapolis, Indiana i USA. Bolaget kommer där visa upp nya innovativa funktioner i den senaste versionen av 
dosplaneringssystemet RayStation. RaySearch demonstrerar även det kommande informationssystemet inom 
onkologi, RayCare®*, som kommer att lanseras i december 2017. Besökare på plats är välkomna att träffa 
RaySearch i monter #216, och enskilda demonstrationer kan bokas via www.raysearchlabs.com. 
 
Tisdag den 13 juni arrangerar RaySearch olika hands-on workshops om dosplaneringssystemet, där deltagarna kan 
få en fördjupad kunskap om mjukvaran genom att praktiskt använda den på plats. Morgonsessionen kommer visa en 
övergripande genomgång av hela dosplaneringssystemet, medan eftermiddagssessionen fokuserar på mer 
avancerade nya innovativa funktioner som deformabel registrering, adaptiv planering samt modulen Plan Explorer 
med mera.  
 
Kliniska presentationer 
Ett antal kliniker som redan använder RayStation kommer att hålla presentationer vid årsmötet, bland andra:  
 
Seattle Cancer Care Alliance Proton Therapy Center: 
After the Plan: Using Templates and Scripts to Improve Documentation, Grayden MacLennan MBA, MSM, MS, CMD) 
 
Princeton-Procure Proton Therapy Center: 
Introduction of Proton Planning, Kevin Sine, CMD, RT(R)(T)) 
 
Seattle Cancer Care Alliance Proton Therapy Center: 
Modern Pencil Beam Scanning Proton Therapy: Where We Are and Where We Are Going, Alexander Goughenour CMD) 
 
Northwestern Medicine Chicago Proton Center: 
Proton Therapy Versus Photon Therapy: Which Treatment Sites Benefit from Which?, Stacey Schmidt BS, CMD, RT(T) 
 
Nya funktioner i RayStation 6 
På AAMD presenterar RaySearch nya funktioner och ett brett spektrum av generella förbättringar av RayStation 6. 
Bland de större tilläggen inkluderas stöd för Helical TomoTherapy. RayStation är det enda dosplaneringssystemet 
som tillåter planering med såväl konventionella linjäracceleratorer som Accuray TomoTherapy*-systemet, vilket 
möjliggör en samlad miljö för all dosplanering.  
 
RayStation 6 introducerar också simultan optimering av kombinationer av stråluppsättningar för SMLC, DMLC, VMAT 
samt MR-baserad dosplanering. Det senare gör det möjligt att använda MR-bilder som primärdata vid fotonterapi. 
Andra viktiga funktioner inkluderar Monte Carlo-dosberäkning för aktivt skannade protoner (PBS) och PBS-planering 
med blockaperturer. 



 
Om RayStation 
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt 
dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för 
fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande 
algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med 
fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har 
ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet. 
 
Om RayCare 
RayCare är nästa generations OIS, utvecklat från grunden av RaySearch för att ge stöd åt de komplexa och logistiska 
utmaningarna inom moderna, storskaliga strålterapicenter. RayCare integrerar de högpresterande 
strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation med avancerade funktioner for klinisk 
resursoptimering, automatisering av arbetsflöden samt adaptiv strålbehandling.  
 
Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för 
förbättrad behandling av cancer. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela 
världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa 
generations onkologiinformationssystem, RayCare, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som 
kommer att lanseras under 2017. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. 
RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på 
Nasdaq Stockholm sedan november 2003. 
Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com 
 
 
* Med krav på marknadsgodkännande på vissa marknader. Godkännandeprocess enligt 510(k) pågår.  

 
För ytterligare information, kontakta: 
Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Telefon: 08-510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com 
 


