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Esinomed använder Tobii eyetracking för att ge 
kirurger hands-free tillgång till information 

STOCKHOLM – 12 november 2014 – Tobii Technology, världsledande inom eyetracking, samarbetar 
med Esinomed, en ledande leverantör av displaylösningar för medicinska och industriella ändamål, 
kring världens första eyetracking-lösning som integreras med sjukhusets PACS-system. Lösningen som 
kallas EyeSeeMed ger kirurger åtkomst till bild- och patientdata i sterila operationsmiljöer utan att de 
behöver röra skärmar eller tangentbord. Lösningen kommer att visas på branschmässan MEDICA 12-
15 november i Düsseldorf på HT Labor + Hospitaltechnik AG monter (# 13D39). 
 
– På Tobii är vi oerhört glada över att vara en del av detta historiska framsteg inom den medicinska 
industrin, säger Oscar Werner, affärsområdeschef för Tobii OEM Solutions. EyeSeeMed kommer att ge 
kirurger åtkomst till kritiska och tidskänsliga uppgifter i operationssalen genom att helt enkelt använda 
blicken som styrmekanism när de tittar på en skärm. Komplexiteten mellan de medicinska 
bildhanterings instrument och kirurgen minskar vilket i sin tur gör processen mer effektiv och säker. 

Genom ögonstyrning ger EyeSeeMed läkare en oöverträffad grad av flexibilitet och självständighet i att 
komma åt och bearbeta pre- och intraoperativa bilder och medicinsk data. 

– Äntligen kan kirurger själva få fram och berabeta relevant data och information under en operation 
utan att behöva lämna den sterila miljön i operationssalen eller att vara beroende av assisterande 
personal för bildbehandling säger Peter Spagl, VD för Esinomed GmbH. 

Det här är inte den första medicinska tillämpningen av Tobiis eyetracking-teknologi. Redan 2012 
offentliggjorde företaget sitt partnerskap med i2Eye Diagnostics, som utvecklat en bärbar eyetracking-
lösning kallad Saccadic Vector Optokinetic Perimetry (SVOP), som hjälper läkare i diagnostik av 
oftalmiska och neurologiska sjukdomar. 

Om Tobii Technology 

Tobii Technology är världsledande inom eye tracking, en teknologi som gör att datorn kan avgöra exakt 

var man tittar. Med blickens hjälp kan vi interagera med datorer på helt nya sätt och få nya insikter i 

mänskligt beteende. Tobii levererar banbrytande och prisbelönta lösningar för marknader som 

konsumentdatorer, kommunikationshjälpmedel, beteendeforskning och marknadsundersökningar och 

fordon. Företaget grundades 2001 och med huvudkontor i Sverige bedriver företaget verksamhet 

genom tre divisioner: Tobii OEM Solutions, Tobii Dynavox och Tobii Analysis Solutions med kontor i USA, 

Kina, Tyskland, Japan och Norge samt ett globalt nätverk av återförsäljare. www.tobii.com. 

Mediakontakter 

Tobii: 

http://bit.ly/1GfoYAC
http://www.i2eyediagnostics.com/
http://bit.ly/10jLAyV
http://www.tobii.com/
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