
Första patienten behandlad med RayPilot® i Turkiet

Den första prostatacancerpatienten har behandlats med RayPilot® på det privata sjukhuset Gayreteppe Florence Nightingale i Istanbul,
Turkiet.

RayPilot används för att detektera prostatarörelse kontinuerligt under strålbehandling för att säkerställa att strålningen levereras till rätt plats och för att
minimera farlig strålning till frisk omgivande vävnad.

- Vi är stolta över att vara den första kliniken som erbjuder RayPilot till våra prostatacancerpatienter i Turkiet. Vårt mål är att börja med hypofraktionering
där en avgörande komponent är att följa tumörens rörelse i realtid säger den ansvariga läkaren, professor Şefik Igdem på Gayreteppe Florence Nightingale
Hospital.

Gayreteppe Florence Nightingale sjukhus är det första sjukhuset i Turkiet för att använda denna utrustning och har som mål att minska antalet
behandlingstillfällen från cirka 40-talet till endast 5 med minskad stråldos till den friska vävnaden.

Mecit Canbolat, VD för den turkiska distributören Oncotech, säger: "Gayreteppe Florence Nightingale Hospital är ett av de mest kända sjukhusen i Turkiet.
RayPilot är den perfekta lösningen för en klinik som behöver ha en sofistikerad behandling med hypofraktionering. Detta samarbete kommer att bidra till
att förbättra behandlingskvaliteten för prostatacancerpatienter och bör inspirera andra kliniker.”

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt RayPilot® är idag
avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på
prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan
minska samtidigt som antalet behandlingstillfällen reduceras. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem
och mjukvara. RayPilot® kan användas tillsammans med alla vanligt förekommande linjäracceleratorer och har en unik lösning för gating som är godkänd
och kompatibel med  Varians Clinac® iX och Trilogy® system. I en unik kommande generation av RayPilot® sändare kombineras positionering, in-situ
dosimetri och automatisk patientidentifikation. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för europeisk användning. Bolaget är listat på
AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Denna information är sådan information som Micropos Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2017.


