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Proton Therapy Center Czech första tjeckiska klinik att beställa RayStation  
 

Proton Therapy Center Czech (Prague PTC), Tjeckien, har valt RayStation® för all dosplanering. 

Protonkliniken är den enda av sitt slag i landet, och det här är RaySearchs första order från Tjeckien. 

 

Prague PTC etablerades 2012 och har sedan dess använt protonbehandling för att behandla patienter 

med en rad olika typer av cancerdiagnoser, så som cancer i prostata, lungor, bröst, huvud-hals och 

hjärna.   

 

Efter en utvärdering av de ledande dosplaneringssystemen på marknaden, valdes RayStation tack 

vare funktionaliteter som robust utvärdering och Monte Carlo dosoptimering för protonbehandling. 

Ordern innehåller även ytterligare moduler för pencil beam-skanning, deformabel registrering och 

dose tracking. RayStation kommer att användas tillsammans med IBA:s protonbehandlingssystem.   

 

Václav Laštovka, VD på Prague PTC, säger: ”Våra investeringar i innovation, vetenskap och forskning 

gör det möjligt för oss att uppnå utmärkta behandlingsresultat och att vara världsledande inom 

industrin. Det är därför vi väljer RayStations tekniskt avancerade mjukvara för dosplanering. Vi är 

övertygade om att den kommer att hjälpa oss att effektivisera den viktigaste delen av behandlingen, 

nämligen dosplaneringsprocessen, och därmed ge stora patientvolymer tillgång till behandlingar av 

högsta kvalitet.”  

 

Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Vi är glada över att kunna möta de behov som Prague PTC har, 

och det känns extra roligt att vi har fått vår första order i Tjeckien. Protonbehandling är ett centralt 

fokusområde för RaySearch och vi arbetar hårt för att stödja det växande intresset för denna 

behandlingsteknik runt om i världen. Vi är övertygade om att vårt framtida samarbete med Prague 

PTC kommer att vara framgångsrikt, och fördelaktigt för klinikens internationella patientgrupp.” 

   

Det totala ordervärdet uppgår till 6,2 MSEK och majoriteten beräknas intäktsredovisas under andra 

kvartalet 2019.  



Om Proton Therapy Center Czech 

Proton Therapy Center Czech är en av Europas ledande leverantörer av protonbehandlingar. Sedan 

2012 har deras tjänster efterfrågats av patienter från 25 länder. Centret har med sina 4 

behandlingsrum kapacitet att behandla över 2 500 patienter om året. I dagsläget har nära 4 000 

patienter behandlats med pencil beam-skanning vid PTC.  

 

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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