FÖRSTA PATIENTEN BEHANDLAD MED LEKSELL GAMMA KNIFE®
PERFEXION™
PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 11 juli 2006
Leksell Gamma Knife® Perfexion™, Elektas nya system for stereotaktisk
strålkirurgi, har för första gången använts för behandling av patienter på
Hôpital de la Timone (Universitetssjukhuset La Timone) i Marseille,
Frankrike.
Leksell Gamma Knife Perfexion representerar en helt ny teknologi som medger
obegränsad kraniell nåbarhet och som är utvecklad med stark fokus på
användarvänlighet och bekvämlighet för både patienter och personal. Det nya
systemet skapar en unik plattform som ytterligare expanderar tillämpningen av
strålkirurgi i hjärnan, övre ryggraden samt huvud/nacke.
Universitetssjukhuset La Timone är först i världen med Leksell Gamma Knife
Perfexion installerad och i kliniskt bruk. Under den10 juli behandlades
framgångsrikt tre patienter.
“Vi är mycket stolta över att vara den första kliniken i världen som kan erbjuda
stereotaktisk strålkirurgi med Leksell Gamma Knife Perfexion, ett synnerligen
sofistikerat system som gör det möjligt för oss att behandla fler patienter. Dess
intelligenta design kommer att rationalisera vårt arbete betydligt och vi kan på så
sätt fokusera än mer tid på våra patienter”, kommenterar Professor Jean Régis.
Universitetssjukhuset La Timone är ett internationellt erkänt sjukhus och ett
ledande center för stereotaktisk strålkirurgi. Professor Jean Régis har också
bidragit med sin expertis i utvecklingen av Leksell Gamma Knife Perfexion.
“Jag är mycket nöjd med att kunna konstatera att fyra år av forskning och
utveckling nu kommer till verklig nytta för patienter, först här i Frankrike och inom
kort i resten av världen, i takt med att vi genomför fler installationer av detta
innovativa system”, säger Tomas Puusepp, VD på Elekta.
******
Leksell Gamma Knife® Perfexion avvaktar myndighetsgodkännanden i
Nordamerika.
******
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Om Elekta
Elekta är en internationell medicinteknisk koncern som utvecklar avancerade kliniska lösningar,
heltäckande informationssystem och tjänster för strålbehandling av cancer och för behandling av
sjukdomar i hjärnan. Samtliga Elektas lösningar bygger på icke-invasiva eller minimalinvasiva metoder,
vilket gör dem såväl kliniskt ändamålsenliga som kostnadseffektiva och skonsamma för patienten.
Företagets kliniska lösningar inkluderar bland annat Leksell Gamma Knife® för icke-invasiv hjärnkirurgi
samt Elekta Synergy® för bildstyrd strålterapi (image guided radiation therapy, IGRT). Efter förvärvet av
IMPAC Medical Systems Inc. i april 2005, är Elekta-koncernen världens största leverantör av mjukvara
för cancerbehandling.
Elektas system och kliniska lösningar används vid mer än 3 000 sjukhus världen över för att bota
cancer och för att behandla sjukdomar i hjärnan såsom tumörer, kärlmissbildningar och funktionella
sjukdomar.
Elekta-koncernen har ca. 1 850 medarbetare världen över och huvudkontoret ligger i Stockholm.
Företaget är listat på Stockholmsbörsen under symbolen EKTAb. Mer information om Elekta finns på
www.elekta.com.

