
BBC Scotland gör nyhetsinslag om första patienten som behandlats med RayPilot® i Storbritannien

BBC Scotland har uppmärksammat att NHS Lothian / Edinburgh Cancer Centre har börjat använda RayPilot®.

I ett nyhetsreportage som sändes fredagen den 30 november 2018 berättar de om att den första prostatacancerpatienten nu har börjat behandlas med
RayPilot i Storbrittanien.

Vidare beskriver de fördelarna med övergång till hypofraktionering där RayPilot är ett viktigt verktyg för att säkerställa att behandlingen träffar rätt.

Fördelarna de beskriver är kostnadsbesparingar för NHS och en stor tidsvinst för patienten som nu bara behöver resa till sjukhuset vid ett fåtal tillfällen.

 - Vi är mycket glada för att den första kliniken i Storbrittanien nu har kommit igång med RayPilot®. Det är dessutom mycket roligt att BBC Scotland på
bästa sändningstid berättar om detta och vilka fördelar som det kan innebära för både sjukhuset och patienten säger Micropos VD, Tomas Gustafsson

Reportaget kan ses genom att använda nedanstående länk:

http://www.micropos.se/wp-content/uploads/2019/01/BBC-First-RayPilot-patient-UK-Edinburgh-HD-720p-HD-720p.mov

Vi har endast lyckats få tag i en privat mobilinspelning av reportaget som vi reviderat med textning samt lite information om RayPilot på slutet.

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 framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt
RayPilot® är inledningsvis 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 och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och
mjukvara. 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. Certifieringsarbetet pågår för förbrukningsvaran RayPilot® HypoCath™ som
innebär att kunderna slipper kirurgiskt ingrepp för användning av RayPilot®. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.

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


