
  

 
 

 

 

PRESSMEDDELANDE 
19 januari 2021 

 

SyntheticMRs produktpaket SyMRI MSK är nu CE-märkt för 
klinisk användning i Europa 
 
SyntheticMR tillkännagav idag att deras kvantitativa programvarulösning SyMRI® har fått CE-märkning för sitt 
produktpaket SyMRI MSK, som nu kan marknadsföras och säljas i Europa. 

Produktpaketet SyMRI MSK erbjuder radiologer en snabb MR undersökning som kan förbättra 
patientgenomströmningen, producera flera kontrastviktade bilder samt kvantitativa T1-, T2- och PD-kartor för 
klinisk användning och forskning inom alla MSK-anatomier och leder, inklusive ryggraden. Kvantitativ avbildning 
har visat stor potential inom MSK, särskilt för förbättrad bedömning av brosk. 

”Europa är en viktig marknad för SyntheticMR och vi ser fram emot att introducera vårt paket för MSK-
applikationer i denna region”, säger Ulrik Harrysson, VD, SyntheticMR. ”Kvantitativ bildbehandling har en tydlig 
roll inom bedömningar av MSK-anatomier och ryggrad. Vi ser fram emot att erbjuda denna teknik till nya 
kundgrupper likväl som till nuvarande användare av vårt produktpaket SyMRI NEURO, för att stödja mer 
välgrundade beslut och förbättrade arbetsflöden.” 

SyMRI använder en unik sekvens för att mäta absoluta egenskaper av anatomin. Produktpaketet SyMRI MSK är 
det nyaste tillägget i SyntheticMRs växande portfölj av kvantitativa mjukvarulösningar, vilken i dagsläget även 
inkluderar SyMRI NEURO. 

För ytterligare information, vänligen kontakta Ulrik Harrysson, VD, SyntheticMR AB, +46 70 529 29 87 
ulrik.harrysson@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 enda snabb undersökning. Produkten SyMRI finns 
i olika paketeringar. SyMRI NEURO levererar flera kontrastbilder, vävnadssegmentering och kvantitativ data på hjärnan. SyMRI MSK 
tillhandahåller flera kontrastbilder och kvantitativ data för MSK-anatomier. SyMRI NEURO är CE-märkt och FDA 510 (k) godkänt, SyMRI MSK 
är CE-märkt och inskickat för godkännande till FDA 510 (k). SyMRI är ett registrerat varumärke i Europa och USA. SyntheticMR är noterat på 
Spotlight Stock Market Exchange i Stockholm, Sverige. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SyntheticMR AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 
den 19 januari 2021. 

 

Kontakt: Ulrik Harrysson 
Telefon: +46 70 529 29 87 eller 
ulrik.harrysson@syntheticmr.com 
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