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I RayStation 12A ingår deep learning segmentering för alla användare och 
nya funktioner för brachybehandling lanseras 

RaySearch Laboratories AB (publ) lanserar RayStation®* 12A, den senaste versionen av företagets 
avancerade dosplaneringssystem. Version 12A innehåller innovativa nya funktioner samt flera 
allmänna förbättringar. 

Segmentering med deep learning för alla användare 
Med lanseringen av RayStation 12A är segmentering med deep learning tillgängligt för alla som 
använder RayStation för att skapa patientmodeller. Nya och uppdaterade segmenteringsmodeller 
kommer att släppas regelbundet. Modellerna kan kopplas till segmenteringsmallar och protokoll och 
användas för att skräddarsy snabb och automatiserad segmentering av patientens organ vid olika 
typer av behandlingar för olika diagnoser. 
 
Brachyplanering för efterladdare från Elekta 
RayStation 12A stöder brachyplanering för Elektas Flexitron-efterladdare. Den specifika modulen för 
brachyplanering gör att man snabbt kan skapa optimala och exakta behandlingsplaner för 
brachybehandling med hög dosrat. Automatiska verktyg kan användas för att effektivt rekonstruera 
applikatorn och dess kanaler. RayStations kraftfulla optimeringsverktyg gör att man kan räkna ut 
optimal fördelning av källtider på bara några sekunder. 
 
Andra betydelsefulla nyheter i RayStation 12A är utvärdering av robusthet över multipla bilder, ny och 
mycket snabbare Monte Carlo-dosmotor för elektroner och förbättringar för CyberKnife-planering. 
 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: “Att göra segmentering med deep learning tillgänglig för alla 
användare kommer att avsevärt minska tiden för konturering av organ och är ett bra exempel på vår 
ambition att automatisera dosplaneringsprocessen.” 

 
Om RaySearch  
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att 
förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-
systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. 
RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, 
strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan 
behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation.  
 
Programvara från RaySearch används på drygt 800 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en 
avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer 
information finns på raysearchlabs.com.  
  
Om RayStation  
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. 
Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av 
behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner 
och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan 
göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt 
med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen.  
 
* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.  

http://raysearchlabs.com/


  

 
 
 
För mer information vänligen kontakta:  
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ)  
Tel: +46 (0) 8 510 530 00  
johan.lof@raysearchlabs.com   
  
Björn Hårdemark, tillförordnad CFO, RaySearch Laboratories AB (publ)  
Tel: +46 (0) 709 564 217 
bjorn.hardemark@raysearchlabs.com  
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