Ottawa Hospital köper Elekta Versa HD för avancerad cancerbehandling
Innovativa förbättringar inom cancerbehandling till patienterna i Ottawa
STOCKHOLM, 31 januari 2018 – Elekta (EKTA-B.ST) meddelade i dag att bolaget har
tecknat ett strategiskt avtal med Ottawa Hospital (TOH) i Kanada gällande leverans av ett
flertal Elekta Versa HD™ linjäracceleratorer inklusive mjukvara och service. Avtalet löper
över åtta år med ett totalt värde om cirka 29 MUSD, varav 13 MUSD bokas under Elektas
tredje kvartal räkenskapsåret 2017/18. De första leveranserna är planerade under 2018.
I provinsen Ontario får över 85 000 personer årligen diagnosen cancer och TOH
strålbehandlar varje år 4 600 fall. Strålterapi rekommenderas för över hälften av alla
cancerfall. Versa HD är utformad för att vara det mest avancerade och mångsidiga
behandlingsystemet, vilket ger läkarna flexibiliteten att behandla en stor mängd olika typer av
tumörer med traditionell strålterapi, samtidigt som det möjliggör behandling av mycket
komplexa cancertyper som kräver extremt hög precision.
– Elektas linjäracceleratorer Versa HD kommer att ge oss möjlighet att behandla ett brett
spektrum av tumörer i hela kroppen. Den avancerade tekniken kommer att hjälpa oss att öka
användningen av behandlingar som stereotaktisk strålterapi av kroppen. Det kommer att
minska det totala antalet patientbesök, samtidigt som det ökar den kliniska effektiviteten,
säger Jason Pantarotto, läkare, FRCPC och Head of Radiation Oncology på Ottawa
Hospital.
– Vi på Elekta är stolta över att ytterligare förstärka vår etablerade ställning som en större
leverantör av system för cancerbehandling och neurokirurgi. Vi delar Ottawa Hospitals vision
om att erbjuda alla patienter vård i världsklass. Det här avtalet innebär att tusentals patienter
på sjukhuset kommer att ges möjlighet till avancerad cancervård, säger Pete Gaccione,
Elektas EVP Region North America.
För mer information om de här lösningarna, besök www.elekta.com.
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Om Elekta
Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som
används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller
sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med

våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra
behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa
kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling,
strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 600 medarbetare och huvudkontor i Stockholm.
Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

