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Indiens första protoncenter har påbörjat patientbehandlingar med RayStation 

 

Apollo Proton Cancer Centre vid Apollo Hospitals i Chennai, Indien, är det första 

protonbehandlingscentret som etablerats i sydöstra Asien, och nu har centret med framgång 

genomfört sin första patientbehandling. Centret är utrustat med dosplaneringssystemet RayStation 

från RaySearch, tillsammans med IBA:s leveranssystem Proteus®PLUS, i en konfiguration med flera 

behandlingsrum.  

 

 

Apollo Hospitals, en av Asiens främsta integrerade vårdorganisationer, valde i början av januari 2018 

RayStation till det nya protonbehandlingscentret Apollo Proton Therapy Centre. Centret öppnades 

nyligen och nu har den första patientbehandlingen genomförts med lyckat resultat. RaySearch har en 

världsledande position inom dosplanering för protonbehandling och valet motiverades av de 

omfattande funktioner och stöd för alla större behandlingsystem som RayStation erbjuder. Avtalet 

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

 

Dr. Preetha Reddy, vice ordförande, Apollo Hospitals Group, säger: ”Vi är fast beslutade att göra 

cancer möjlig att besegra och Apollo Proton Cancer Centre i Indien, med sydöstra Asiens allra första 

protonterapianläggning, bekräftar vårt löfte till patienterna. Med 25 års erfarenhet av avancerad 

cancervård och efter att ha förärats med förtroendet från miljontals patienter, ämnar Apollo 

Hospitals nu skapa en ny framtid inom cancerbehandlingen. Den högkvalitativa användarupplevelsen 

och de nyskapande funktionerna i RayStation gjorde systemet till ett självklart val för Apollo Proton 

Cancer Centre.” 

 

Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Det gläder mig att höra om den första patientbehandlingen vid 

Apollo Proton Therapy Centre i Chennai. Apollo Hospitals valde oss, inte bara tack vare RayStations 

enastående funktioner och stödet för protonbehandling, utan även för att vi delar visionen om att 

använda samma dosplaneringssystem för alla behandlingstekniker. Jag ser fram emot att få följa hur 

Apollo Proton Therapy Centre utvecklar protonbehandlingar ytterligare från deras redan ledande 

position i Indien.”   

 

 

  



Om Apollo Hospitals 

Apollo Hospitals är välkända pionjärer för den privata vården i Indien och 1983 grundade gruppen 

det första företagssjukhuset i landet. Idag är de en av Asiens främsta integrerade vårdorganisationer 

och driver 64 sjukhus samt många apotek, primärvårdsmottagningar och diagnostikmottagningar. 

 

Om RaySearch 

RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att 

förbättra cancervården. Företaget marknadsför RayStation dosplaneringssystem och RayCare*, nästa 

generationens onkologiinformationssystem, över hela världen. Över 2 600 kliniker i mer än 65 länder 

använder RaySearch programvara för att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina 

patienter. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. 

 

Om RayCare 

RayCare är utformat för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna onkologiska 

kliniker. Systemet representerar den tekniska framtiden inom onkologiinformationssystem och 

stöder visionen om ett samlat onkologiskt arbetsflöde. Många cancerpatienter behandlas med en 

kombination av behandlingstyper och RayCare är utformat för att avspegla detta. Det koordinerar 

effektivt aktiviteter inom strålbehandling, cellgiftsbehandling och kirurgi, och tillhandahåller 

avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv 

strålbehandling. RayCare utvecklas för att möta morgondagens behov av avancerad analys och 

beslutsunderstöd.  

 

Om RayStation 

RayStation är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som valts av många ledande cancercenter 

världen över. Det kombinerar funktioner som den unika kapaciteten för adaptiv terapi, 

flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT med 

ytterst precisa dosmotorer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. 

RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det fungerar som ett kontrollcenter för 

all behandlingsplanering så att klinikerna kan utnyttja den befintliga utrustningen maximalt. 

RayStation kan integreras fullständigt med RayCare, nästa generationens 

onkologiinformationssystem. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård 

för patienter över hela världen. 

 

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 

 

Peter Thysell, Finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)  

Telefon: +46 (0)70 661 05 59 

peter.thysell@raysearchlabs.com 
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