
Micropos Medical AB mottar ny order
Det sjukhuset i La-Chaux-de-Fonds och gruppen Neuchâtel hospital network i Schweiz som
beställer ett RayPilot system

Systemet kommer att levereras under 2021 och installation för klinisk användning är planerat
till starten av 2022.

Dr Bari de Berardino, chefsläkare på strålterapiavdelninien i La Chaux-de-Fonds, säger;

“SBRT (Hypofraktionering) är på väg att bli standard för all strålbehandling av prostata
cancer och ger stora fördela för såväl patient med fra. minskade biverkningar såsom ökad
effektivitet för oss på kliniken. Men färre behandlingstillfällen och ökad stråldos är det viktigt
att ha kontroll på organrörelse”

Detta är den första ordern från Schweiz och görs direkt via Micropos egen säljorganisation.
Värdet är ca 1,7 msk

Det är otroligt roligt och stimulerande med denna order säger Bolagets VD, Thomas Lindström;

“Vi har i princip varit hänvisade till vårt kontor och inte fått besöka sjukhusen de senaste 18
månaderna på grund av Corina pandemin. Efter sommaren började den Europeiska marknaden
sakta öppna igen efter lättnader av Covid-19 restriktioner. Det är först då vi kunna resa ut till
potentiella kunder för demonstration av vårt system. Beställningen från Neuchâtel hospital
network är en effekt av detta”

För ytterligare information kontakta:

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

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets
produkt RayPilot® är framtagen för att säkerställa en förbättrad precision vid strålbehandling av
prostatacancer. Med en ökad 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. RayPilot® där
förbrukningsvaran HypoCath® kan appliceras utan kirurgiskt ingrepp är CE-märkt och godkänt för
Europeisk användning. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på LinkedIn eller på www.micropos.se

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 1 december 2021.
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