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RayStation utvalt för det första Protoncentret i Indien 

 
Apollo Hospitals är en ledande sjukhuskedja i Indien, och de har nu valt ut RayStation till ett nytt protonterapicenter i 

Chennai – den första anläggningen av det slaget i Indien. Centret kommer att vara utrustat med IBA’s Proteus®PLUS 

behandlingssystem i en konfiguration med flera behandlingsrum. Installationen kommer att bestå av två rum för 

behandling med gantry och ett rum för behandling med fixerad stråle. Alla rum kommer att vara utrustade med 

avancerad pencil beam-scanning och cone beam-CT.  

 

Efter en omfattande granskning av de ledande tillgängliga systemen valdes RayStation ut som dosplaneringssystem 

för det nya centret. Valet motiverades av RayStations omfattande funktioner och stöd för alla större 

behandlingssystem och RayStations världsledande position inom protondosplanering. Apollo Hospitals har som mål 

att kunna harmonisera hela arbetsflödet för dosplanering. 

Avtalet inkluderar moduler för deformabel registrering, dose tracking, adaptiv terapi och flermålsoptimering, och de 

första patientbehandlingarna är inplanerade till september 2018. 

 

Preetha Reddy, Vice Chairperson, Apollo Hopsitals Groups säger: "Vi är fast beslutna med vårt engagemang att vinna 

över cancer och Apollo Proton Cancer Center i Chennai understryker denna etos. Under åren har vi kontinuerligt infört 

den mest avancerade cancervården för våra patienter och Apollo har blivit hedrad med förtroende hos individer från 

över 140 lände.” 

 

Ms Reddy tillade: "Innovativa teknologier har varit ett kännetecken för våra cancervårdsprotokoll. Köpet av 

RayStation bekräftar därmed våra fortsatta investeringar i den bästa tillgängliga teknologin för våra patienter.” 

 

Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Vi är väldigt glada över att ha valts ut av Apollo Hospitals för deras banbrytande 

introduktion av protonbehandling i Indien. Apollo delar vår syn på de många fördelar som finns i att ha ett enda 

dosplaneringssystem för alla behandlingsmaskiner och vårt partnerskap kommer att leda till hög effektivitet och 

förbättrad patientvård. Den här installationen förstärker vår redan starka och växande närvaro i APAC-regionen och 

vårt åtagande att ha stöd för största möjliga antal olika behandlingsmaskiner.” 

 

  



Om Apollo Hospitals 
Apollo Hospitals är välkända pionjärer för den privata vården i Indien och 1983 grundade de det första 

företagssjukhuset i landet. Idag är de en av Asiens främsta integrerade vårdorganisationer och de driver 64 sjukhus 

samt många apotek, primärvårdsmottagningar och diagnostikmottagningar. 

 

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 mycket noggranna dosmotorer 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 RaySearch 

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för 

förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela 

världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget lanserade nyligen 

nästa generationens onkologiinformationssystem, RayCare*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch. 

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 2003. 

 

Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com 

 
* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader. 

 

För ytterligare information, kontakta: 
Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ) 

Telefon: +46 (0)8-510 530 00 

johan.lof@raysearchlabs.com 
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