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PRESSMEDDELANDE 
STOCKHOLM, 1 FEBRUARI 2013 

FÖRSTA FRANSKA ORDERN PÅ RAYSTATION  
RaySearch Laboratories AB (publ.) har erhållit en order på dosplaneringssystemet RayStation® från Institut de 
Cancérologie Lucien Neuwirth (ICLN) i Saint Priest en Jarez, Frankrike. 
 
ICLN är ett sjukhus som är specialiserat på cancervård och utgör en del av Saint Etiennes universitet. Kliniken 
erbjuder avancerade behandlingar med avancerad strålterapi och cellgifter och behandlar 1 900 patienter 
årligen.  
 
ICLN kommer huvudsakligen att använda RayStation® som ett komplement till deras existerande 
dosplaneringssystem för avancerade tekniker som adaptiv strålterapi och planering av IMRT-behandlingar med 
flermålsoptimering. 
 
Mustapha Kodri, chef för fysikavdelningen på sjukhuset, säger: ”Vi strävar ständigt efter att förbättra våra 
behandlingar och är mycket intresserade av nya behandlingstekniker. RayStation® innehåller flera unika 
avancerade verktyg som har en stor potential att förbättra behandlingskvaliteten och effektivisera 
strålterapiklinikens arbetsflöde. Vi ser fram emot att snabbt komma igång med att använda systemet kliniskt.” 
 
Professor Nicolas Magné, chef för ICLN:s avdelning för strålterapi och ansvarig för forskning och innovation, 
säger: “Att vara den första kliniken i Frankrike som har RayStation® ger oss goda möjligheter att utveckla våra 
forskningsprogram. Vi hoppas uppnå resultat som direkt kan utnyttjas i det dagliga vårdarbetet. Vi ser fram emot 
att arbeta med RaySearch för att säkerställa att våra patienter får bästa möjliga vård.”  
 
 “Vi utökar vår europeiska verksamhet och vi är glada att nu kunna tillkännage vår första kund i Frankrike. ICLN är 
en ledande forskningsklinik i Frankrike. De ligger långt fram inom utveckling av nya behandlingstekniker så vi är 
väldigt glada att de har valt RayStation® som verktyg för avancerad dosplanering”, säger Johan Löf, VD för 
RaySearch. 
 
 
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 
partners som Philips, Nucletron, IBA Dosimetry, Varian och Accuray. Hittills har 15 produkter lanserats via 
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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 


