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Elekta har fått en order på sex Elekta-system från delstaten São Paulos 
cancerinstitut. Ordern omfattar två Elekta Synergy® Platform, tre Elekta 
Synergy® och en Elekta Axesse™. Elekta kommer att göra institutet till sitt 
utbildnings- och produktutvecklingscenter i Latinamerika. 
 
Delstaten São Paulos cancerinstitut, ICESP, är en hälsovårdsorganisation som 
grundades genom ett samarbete mellan delstatsregeringen och Foundation School 
of Medicine. Målet är att vara det största sjukhuset i Latinamerika som är 
specialiserat på behandling av cancer.  
 
Elekta kommer att göra institutet till sitt utbildnings- och produktutvecklingscenter 
i Latinamerika. Hela produktportföljen kommer att finnas tillgänglig, däribland 
hårdvara, mjukvara, planeringssystem, ledningssystem och linjäracceleratorer. 
Institutet kommer att utrustas med två Elekta Synergy® Platform, tre Elekta 
Synergy®, en Elekta Axesse™, 30 MOSAIQ® och 19 behandlingsplaneringssystem 
från CMS. 
 
”Det är det viktigaste steg som Elekta tagit i Latinamerika”, säger Antonio Ponce, 
Vice President, Elekta Latin America. ”Vi är mycket glada över att institutet ska bli 
Elektas utbildnings- och utvecklingscenter i Latinamerika, ett center som är kopplat 
till det största medicinska universitetet i regionen.” 
 
Omkring 6 000 patienter som diagnostiserats med cancer behandlas vid institutet 
varje månad. De får vård av Brasiliens mest kvalificerade specialister inom 
området. Ett viktigt kännetecken för institutet är den helhetssyn som gör det 
möjligt för patienterna att få all vård, diagnos och rehabilitering på samma plats. 
 
Förutom medicinsk vård bedriver ICESP undervisning och forskning i enlighet med 
den medicinska utbildningsmodell som introducerats av USP (medicinska fakulteten 
vid São Paulos universitet). Målet är att förvandla institutet till ett internationellt 
känt forskningscenter inom cancerområdet, vilket även innefattar studier på nya 
läkemedel och innovativa behandlingar för sjukdomen. 
 
Elekta startade ett dotterbolag i São Paulo i början av 2008, en investering som 
visat sig vara framgångsrik. Latinamerika har blivit en god tillväxtmarknad för 
Elekta.  
 
“Vi är på väg att bli en större aktör i Brasilien och Latinamerika. Denna order visar 
tydligt att våra ökade insatser ger resultat”, säger Olof Sandén, Executive Vice 
President, Region Europe & Latin America. “Det är mycket glädjande att vi fått ett 
sådant gensvar på våra insatser, och vi ser fram emot att växa och fortsätta att 
leverera kliniska lösningar och service till den latinamerikanska marknaden.” 
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Elekta Synergy® Platform är en unik linjäraccelerator som är förberedd för XVI (X-ray Volume 
Imaging). Den baseras på IMRT-tekniken, som utvecklats av Elekta, men med modifieringar för att 
upprätthålla isocentrets noggrannhet och stabilitet.  

Elekta Synergy® är den första avancerade multifunktionslinjäracceleratorn med IMRT och IGRT, vilket 
gör det möjligt för vårdpersonalen att både ta bilder av och behandla patienter i samma referensram, 
vid behandlingstillfället. Resultatet ger oöverträffad tillförlitlighet, och möjliggör mer kraftfull behandling 
av tumörer, samtidigt som skadorna på omgivande vävnad minimeras.   

Elekta Axesse™ är ett helt integrerat stereotaktiskt system som kombinerar äkta tredimensionell (3D) 
röntgen under behandlingen med ytterst konform dosformatering och automatisk 6D 
patientpositionering med submillimeterposition för att ge en snabb, effektiv och korrekt behandling. 
 
MOSAIQ® är ett elektroniskt journalsystem med integrerad bildhantering som är särskilt utvecklat för 
onkologi. Systemet har integrerade affärsfunktioner för till exempel rapportering och analys av 
planering, fakturering och administration. 
 
 
Om Elekta 
 
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för 
behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och 
planeringsmjukvara för strålterapi och strålkirurgi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt 
arbetsflöde i cancervården.   
 
Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att 
vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva 
lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.  
 
Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 5 000 sjukhus världen över. Varje dag 
får cirka 100 000 patienter diagnos, behandling eller uppföljning med stöd av produkter från Elekta. 
 
Elekta har cirka 2 500 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat 
på den Nordiska Börsen med symbolen EKTAb. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.   
 
Om ICESP 
 
Delstaten São Paulos cancerinstitut, ICESP, är en hälsovårdsorganisation som grundats igenom ett 
samarbete mellan delstatsregeringen och Foundation School of Medicine. Målet är att vara det största 
sjukhus i Latinamerika som är specialiserat på behandling av cancer. Omkring 6 000 patienter som 
diagnostiserats med cancer behandlas vid institutet varje månad. De får vård av några av Brasiliens 
mest kvalificerade yrkesmänniskor inom den här specialiteten.  
 


