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Stockholm den 2 augusti 2006
Cromwell Hospital blir den första kliniken i Storbritannien att installera
Leksell Gamma Knife® Perfexion™, Elektas nya system för stereotaktisk
strålkirurgi i hjärnan, övre ryggraden samt huvud/nacke. Detta
avancerade system för icke-invasiv behandling av tumörer och andra
sjukdomar i hjärnan medger en obegränsad kraniell nåbarhet och är
utvecklat med starkt fokus på användarvänlighet och bekvämlighet för
både patienter och personal.
Den 31 juli 2006 bekräftade Cromwell Hospital beställningen av Leksell Gamma
Knife Perfexion, för installation senare i år. Cromwell Hospital är Londons ledande
privatsjukhus med över 500 specialistläkare inom mer än 70 olika specialområden.
”Gammaknivscentret vid Cromwell Hospital har blivit en succé med mer än tusen
behandlade patienter sedan invigningen 1998, till gagn för såväl Brittiska som
utländska patienter”, säger Professor Christer Lindquist, MD, PhD, chef för The
Gamma Knife Center vid Cromwell Hospital och gammaknivspionjär tillsammans
med Professor Lars Leksell under 1970- och 80-talen. ”Leksell Gamma Knife
Perfexion innebär en väsentlig förbättring i dosleverans, användarvänlighet och
bekvämlighet för patienter och personal. Genom att installera systemet hos oss
kan vi erbjuda mer konforma behandlingar på kortare tid, automatisera
verifieringsprocessen, förbättra patientflödet och behandla tumörer som tidigare
var onåbara”, sammanfattar Professor Lindquist.
”Vår målsättning vid Cromwell Hospital är att erbjuda bästa möjliga vård med
bästa tillgängliga teknologi. Vår gammakniv var den första i London och har genom
åren varit ett viktigt instrument för våra läkare. Gammakniven har gjort det möjligt
för våra patienter att välja en icke-invasiv neurokirurgi, och därmed ofta kunna
återgå till sitt normala liv dagen efter behandlingen. Som det ledande
privatsjukhuset i Storbritannien, med det största utbudet av teknologi av alla
oberoende sjukhus i landet, var det ett självklart beslut att ytterligare förbättra vår
vårdkvalitet genom Leksell Gamma Knife Perfexion”, säger Professor Keith Britton,
styrelseordförande vid Cromwell Hospital.
Leksell Gamma Knife Perfexion presenterades för neurokirurger och strålterapeuter
vid det 13’e mötet med International Gamma Knife Society, i Seoul, Korea den 2125 maj, och mottagandet har varit översvallande positivt.
”Vi ser mycket fram emot att få leverera den första Leksell Gamma Knife Perfexion
till Storbritannien – och en av de första till Europa – till Professor Lindquist och
hans kollegor vid Cromwell Hospital”, säger Elektas Europachef Olof Sandén.
”Elektas gammakniv är sedan länge det i särklass ledande systemet för
intrakraniell strålkirurgi. I och med lanseringen av Leksell Gamma Knife Perfexion,
tar vi ytterligare ett stort steg framåt och systemet har redan rönt stor
uppmärksamhet runt hela världen, inte minst i Europa där ett flertal
gammaknivsanvändare och potentiella kunder nu planerar för att införskaffa vår
nya gammakniv”, avslutar Olof Sandén.

Den allra första installationen av Leksell Gamma Knife Perfexion skedde i början av
juli månad vid Hôpital de la Timone (Universitetssjukhuset La Timone) i Marseille,
Frankrike. Den 10 juli påbörjades kliniska behandlingar och under den första
veckan behandlades med framgång de 10 första patienterna.
******
Leksell Gamma Knife® Perfexion avvaktar myndighetsgodkännanden i
Nordamerika.
******
För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Peter Ejemyr
Informationsdirektör, Elekta AB (publ),
Tel: 0733-611000
e-mail: peter.ejemyr@elekta.com
Om Cromwell Hospital
Cromwell Hospital är det ledande privatsjukhuset i Storbritannien, internationellt erkänt och med det
mest omfattande utbudet av teknologi i landet. Sjukhuset öppnade 1981 och är beläget nära Londons
centrum. Cromwells främsta expertis innefattar mikrokirurgi, cancerbehandling – inklusive strålterapi –
levertransplantationer och behandling av leversjukdomar, neurologi och neurokirurgi – inklusive
gammaknivskirurgi – behandling av hjärtsjukdomar, pediatrik, bilddiagnostik, IVF och
fertilitetsbehandling (i hela Storbritannien). Ytterligare information om Cromwell Hospital finns på
www.cromwell-hospital.co.uk . Gammaknivskliniken kan nås via +44 (0)20 7460 5398 eller
gamma.knif@cromwellhospital.com .
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.

