
ScandiDos och företaget Radyalis har ingått samarbete kring
ScandiDos produkt Delta4 TPV
ScandiDos AB (publ) noterat på First North, är ett världsledande företag inom kvalitetssäkring av modern strålterapi genom avancerade mät-
och beräkningsmetoder, låter meddela att ett formellt samarbete med företaget Radyalis har ingåtts för framtagning av ScandiDos produkt
Delta4 TPV.

VD Görgen Nilsson

ScandiDos har ingått ett formellt samarbete med det amerikanska företaget Radyalis (www.radyalis.com ). Radyalis är experter på så kallad Monte Carlo beräkningar,
vilket är den mest avancerade metoden för beräkning av stråldosfördelning inom strålterapi. I och med det exklusiva samarbetet så kommer ScandiDos att i sin nya
programvarumodul Delta4 TPV nyttja en beräkningsmotor utvecklad av Radyalis för att på mest exakta sätt verifiera den dosplanering som sjukhusen utför idag.

Tillsammans med ScandiDos befintliga produkter Delta4Phantom+ och Delta4Discover så kommer Delta4TPV att erbjuda unik och komplett verifikation av samtliga
behandlingsmomenten från ordination till sista behandlingsfraktion.  

Området verifiering av strålbehandlingsplanen är inget nytt men produkterna som funnits fram tills nu håller generellt en sämre standard än de planeringssystem som
verifieras. Detta medför att tron på avvikelser ofta tillskrivs brist på kvalitet i verifieringsverktyget. ScandiDos, som är känt för bästa kvalitetsnivån inom validering med
våra mätsystem, kommer nu att kunna erbjuda motsvarande kvalitet även inom verifiering av dosplaner.

Delta4TPV kommer att lanseras till marknaden på ESTRO (största europeiska konferensen och mässan inom strålterapi) redan i april medan frisläppning av produkten är
beräknad till slutet av 2019.

För ytterligare information

Görgen Nilsson, CEO ScandiDos, Telefon +46-18-472 3030, investor@scandidos.com

Om ScandiDos

ScandiDos har med sin produkt Delta4Phantom+ tagit en ledande roll inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av modern strålterapi av cancer. Med produkten
Delta4 Discover har ScandiDos stärkt denna position genom att på ett unikt sätt möjliggöra stråldosverifiering även under behandling, vilket ökar kvaliteten och
säkerheten i behandlingen. ScandiDos mätsystem och avancerade beräkningsprogram ger läkare, fysiker och patient ett kvitto på att den avancerade och komplicerade
behandlingen kan levereras och har levererats såsom ordinerats.

Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där bl.a. utvecklingen utförs. Försäljning genomförs av säljkontor i USA, Malaysia och Frankrike, direkt i Norden samt via
återförsäljare i drygt 40 länder. ScandiDos har samarbetsavtal med de två största terapiföretagen Varian och Elekta som har ScandiDos produkter inlagt i sina säljsystem.

ScandiDos är sedan april 2014 listat på NASDAQ First North Stockholm under koden SDOS. Erik Penser Bank, certifiedadviser@penser.se Telefon: 08-463 83 00,
anlitas som Certified Adviser.

För ytterligare information om ScandiDos, besök gärna scandidos.com

Denna information är sådan information som ScandiDos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 08 mars 2019 kl. 08:45 CET.


