
 

PRESSMEDDELANDE    
 
Stockholm den 25 mars 2004  
 
 
ELEKTA LEVERERAR DEN FÖRSTA STRÅLKNIVEN TILL RYSSLAND 
 
Burdenko Neurosurgical Institute i Moskva adderar icke-invasiv 
neurokirurgi till sitt utbud av avancerade behandlingsmetoder 
 
Elekta har nyligen avtalat med det ryska företaget Finance Leasing Company och 
med Neurosurgical Business Center (NBC) att leverera Leksell Gamma Knife® till 
Burdenko Neurosurgical Institute i Moskva. Denna blir första strålkniven som 
installeras i Ryssland och möter landets stora behov av icke-invasiva 
behandlingsmetoder av sjukdomar i hjärnan.  
 
”Vi är mycket glada att tillsammans med de övriga avancerade behandlingsmetoder 
vi använder oss av här på Burdenko, också kunna erbjuda strålkirurgi med Leksell 
Gamma Knife®”, säger Dr. Nikolay Alexandrovich Konovalov, chef för Burdenko 
Neurosurgical Institute. ”Vi fortsätter vår tradition att ligga i frontlinjen när det 
gäller mikrokirurgi och minimalt invasiva behandlingsmetoder. Strålkirurgi med 
Leksell Gamma Knife® kommer att ge oss en ny metod att behandla olika sorters 
tumörer och kärlmissbildningar i hjärnan samt även funktionella sjukdomar, en 
metod som också är mycket skonsam för våra patienter. Efterfrågan på dessa 
behandlingsmetoder är stor och vi förväntar oss relativt stora patientvolymer”, 
konstaterar Dr Konovalov. 
 
”Strålkirurgi med Leksell Gamma Knife® innebar en revolution inom neurokirurgi när 
metoden introducerades för över 30 år sedan. Metoden är idag unik, ofta oumbärlig 
och har vunnit bred klinisk acceptans världen över. Vi är mycket stolta över att få 
leverera den första strålkniven till Ryssland”, säger Thomas Meyer von der Twer, 
Elektas försäljningschef för neurokirurgiprodukter i Europa. “Det är också en ära för 
oss att välkomna den högt respekterade Dr Konovalov och hans kollegor till 
användarforumet Leksell Gamma Knife Society och till det utbyte av erfarenheter, 
resultat och kliniska lösningar som till dags dato har resulterat i mer än 2 000 
vetenskapliga publikationer, vilka dokumenterar resultat av olika behandlingar med 
Leksell Gamma Knife®. 
 
Hittills har över 250 000 patienter i världen behandlats med Leksell Gamma Knife®. 
Årligen behandlas över 30 000 patienter vid de närmare 200 strålknivar som finns 
installerade världen över. 
 
Den totala kostnaden för Burdenko Neurosurgical Institute att förvärva strålkniven 
uppgår till 3,8 miljoner euro. Ordern bokades av Elekta i februari.  
 
 

*********** 

1(2)  



 

 
För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
 
Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ),  
Tel: 0733-611000, E-post: peter.ejemyr@elekta.com 
 
Elekta är en världsledande leverantör av avancerade och innovativa kliniska 
lösningar och tjänster för precisionsbehandling av cancer samt minimalt invasiv 
neurokirurgi för behandling av sjukdomar i hjärnan. Elektas lösningar är både 
kliniskt ändamålsenliga och kostnadseffektiva samt skonsamma för patienten. 
 
Mer information om Elekta finner Ni på: www.elekta.com 
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