
  

 
SyntheticMR tecknar samarbetsavtal med Mahajan Imaging 

Mahajan Imaging är ett av Indiens mest kända röntgenkliniker, och samarbetet väntas ytterligare 
stärka SyntheticMRs marknadsföringsinsatser i Indien. 

Mahajan Imaging använder sedan tidigare SyntheticMRs lösning integrerad i GE-kameror, såld som MAGiC, för att 
påskynda arbetsflödet inom MRI. Nu lägger de till SyMRI, SyntheticMRs FDA-godkända kvantitativa 
avbildningsprogram, till många av sina kliniska protokoll. 

"SyMRI är ett bra verktyg för utmanande kliniska fall, till exempel screening av för tidigt födda barn eller för 
uppföljning av patienter med neurodegenerativa sjukdomar som demens och Alzheimers," säger Dr Sriram Rajan, 
chef för MR-forskning vid CARING, Mahajan Imagings R&D avdelning. 

”CARING har också aktivt arbetat med att utvärdera nya applikationer av MAGIC utanför hjärnan. Vi har en 
presentation om hur man använder MAGIC för kvantitativ kartläggning av brosk vid den Europeiska 
Radiologikongressen, ECR, i juli, ” tillade Dr. Rajan. 

”Väntetider för MRI är alltid ett problem, och all teknik som minskar väntetider och snabbar upp arbetsflödet kan 
potentiellt revolutionera MRI som helhet. Detta är särskilt viktigt i länder som Indien, där återbetalningsnivån är låg 
och man måste förlita sig på höga volymer för att driva utrustningens avkastning, ” säger Dr Vidur Mahajan, Head of 
R&D vid CARING. 

"Vi ser en stor potential för kvantitativ MR på den indiska marknaden," säger Ulrik Harrysson, vd på SyntheticMR. "Att 
arbeta tillsammans med Mahajan Imaging kommer att ytterligare stödja våra försäljnings- och 
marknadsföringsinsatser i Indien." 

För ytterligare information, vänligen kontakta Ulrik Harrysson, VD SyntheticMR AB, +46 70 529 29 87 
ulrik.harrysson@syntheticmr.com eller Hege Nåbo, Marketing and Communications Manager, +46 70 327 24 21, 
hege.nabo@syntheticmr.com.  

### 

SyntheticMR AB utvecklar och marknadsför innovativa mjukvarulösningar för Magnetisk Resonanstomografi (MR). 
SyntheticMR AB har utvecklat SyMRI® som levererar flera justerbara kontrastbilder och kvantitativa data från en 6-
minuters undersökning. Produkten SyMRI finns i olika paketeringar. SyMRI IMAGE tillhandahåller snabba 
arbetsflöden inom MR, vilket möjliggör hög patientgenomströmning. SyMRI NEURO möjliggör automatisk 
segmentering av hjärnvävnad, vilket ger objektivt beslutsstöd. SyMRI är en CE-märkt och FDA 510 (k) godkänd 
produkt. SyMRI är ett registrerat varumärke i Europa och USA. SyntheticMR är noterat på Spotlight Stock Market 
Exchange i Stockholm, Sverige. För mer information, se www.syntheticmr.com. 

  

Kontakt: Hege Nabo 
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