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PRESSMEDDELANDE 
STOCKHOLM, 25 JANUARI 2013 

FÖRSTA SPANSKA ORDERN PÅ RAYSTATION  
RaySearch Laboratories AB (publ.) har erhållit en order på dosplaneringssystemet RayStation® från Consorcio 
Hospitalario Provincial de Castellón i Castellón, Spanien. 
 
Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón är ett sjukhus som har ansvar för cancervården i provinsen 
Castellón med 540 000 innevånare. Sjukhusets onkologiska enhet behandlar över 1 200 patienter årligen med 
alla former av extern strålterapi och brachyterapi.  
 
Dr. Carlos Ferrer, chef för Onkologiska enheten säger: “RayStation® är ett dynamiskt verktyg med mycket bra 
prestanda. Jämfört med andra system ger det användaren större möjligheter att interagera med systemet och 
förverkliga nya idéer och förslag. Det innebär att RaySearchs produktutveckling och användarna på klinikerna 
kan röra sig fort framåt tillsammans. Jag anser att RayStation® är det bästa dosplaneringssystemet för 
användare som vill ha ett verktyg utan begränsningar.”  
 
Agustin Santos, Ansvarig för strålfysik på kliniken, tillägger: ”Genom att integrera det här nya 
dosplaneringssystemet i klinikens arbetsflöde förbättrar vi avsevärt den dosimetriska kvaliteten på de 
behandlingar vi utför med extern strålterapi. Samarbetet mellan vårt center, RaySearch och den regionala 
distributören Bioterra öppnar många möjligheter att utveckla nya avancerade tekniker för behandling av 
patienter och ger oss också nya forskningsområden på fysikenheten. Det är väldigt spännande att delta i både 
utvecklingen och implementeringen av systemet, särskilt med tanke på att det allmänt anses vara det nya 
referenssystemet för dosplanering.” 
 
Johan Löf, VD för RaySearch avslutar: “Förra året var ett mycket bra år för oss med order på mer än 100 
RayStation-system. Trenden har fortsatt i början av 2013 och med den här första ordern från Spanien har vi nu 
kunder som har köpt RayStation® i 12 olika länder. Vi är självklart glada att Consorcio Hospitalario Provincial de 
Castellón valde vårt system. Det är en väldigt fin klinik och vi ser fram emot att stödja dem i implementeringen av 
RayStation® tillsammans med vår utmärkta spanska distributionspartner Bioterra.”  
 
 
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 RaySearchs marknadsledande algoritmer för 
optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för både fotoner och protoner. Systemet 
bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste 
rönen inom användbarhet.  
 
 
 
Om RaySearch 
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för 
förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande 
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partners som Philips, Nucletron, IBA Dosimetry, Varian och Accuray. Hittills har 15 produkter lanserats via 
partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 000 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder 
RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en 
avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX 
Stockholm. 
 
Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com. 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB 
Telefon: +46 (0)8-545 061 30 
johan.lof@raysearchlabs.com 


