
Thomas Jefferson i USA väljer ScandiDos som leverantör för
kvalitetssäkring av strålbehandling med MR-linac, MRIdian
ScandiDos har vunnit fortsatt förtroende hos anrika Thomas Jefferson i Philadelphia, USA, när de uppgraderar ett äldre Delta4 Phantom
system samt köper två nya Delta4 Phantom+ MR system.

VD har ordet

Thomas Jefferson University Hospital i Philadelphia, Pennsylvania, har sedan 2010 varit kund till ScandiDos. När man nu tagit steget in i MR-linac eran med ett MRIdian
system från ViewRay har man valt att investera i två nya Delta4 Phantom+ MR system och samtidigt passat på att uppgradera ett av sina tre äldre Delta4 Phantom
system.

Thomas Jefferson Universitetet är känt för framstående forskning inom strålterapi vid sina två sjukhus där strålterapi utförs. Detta är en typisk kund för ScandiDos i
USA, man uppskattar ny teknik, framåtanda och kvalitet. Beställningen till kunden var på drygt 250k USD.

/Görgen

Om ScandiDos

ScandiDos har med sin produkt Delta4 Phantom+ tagit en ledande roll inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av modern strålterapi av cancer. Med produkten
Delta4 Phantom+ MR har ScandiDos utvidgat rollen att även gälla det nya området MR-styrd strålterapi. Produkten Delta4 Discover är en ”game changer” för
strålterapin, den möjliggör på ett unikt sätt oberoende stråldosverifiering under behandling. 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. produktutvecklingen 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 största terapiföretagen 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, www.penser.se, 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 17 juni 2020 kl. 08:30 CET.


