
ScandiDos har vunnit en ny upphandling till ett viktigt referenssjukhus.
ScandiDos har vunnit en ny viktig upphandling av Pre-Treatment QA för MR-linac till universitetssjukhuset i Heidelberg.

VD har ordet

Universitetssjukhuset i Heidelberg är känt som ett av de viktigaste inom strålterapi av cancer i Tyskland och i Europa. Vi är därför mycket stolta och glada över att
ScandiDos nu fått uppdraget att leverera kvalitetssäkringsutrustningen Delta4 Phantom+ MR till dem. Samtidigt ser vi detta som ett nytt bevis på att vi har den bästa
produkten på marknaden.

Kunden har förutom ovanstående valt att systemet skall vara av en specialversion med fantommaterial i en specialplast som har samma egenskaper som vatten och kallas
därför Plastic Water. Även detta ett erbjudande som ScandiDos är ensamma om att kunna erbjuda kunderna.

Försäljningen sker direkt från Sverige och det rabatterade priset är 95kEuro.

/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 ScandiDos disruptiva område
som på ett unikt sätt möjliggör oberoende stråldosverifiering under behandling, vilket är framtidens sätt att utföra kvalitetssäkring inom strålterapi av cancer. 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 Growth Market Stockholm under koden SDOS. Erik Penser Bank (08-463 83 00,
certifiedadviser@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 31 augusti 2020 kl. 15:00 CET.


