
 
 

 
 
 
BARNES-JEWISH HOSPITAL I ILLINOIS, USA, UPPGRADERAR SITT 
STRÅLKIRURGIPROGRAM MED LEKSELL GAMMA KNIFE® PERFEXION™ 
 
PRESSMEDDELANDE  
Stockholm den 14 augusti 2007 
 
Det framstående sjukhuset Barnes-Jewish Hospital har lagt en order på 
Leksell Gamma Knife® Perfexion™, marknadens mest avancerade system 
för icke-invasiv strålkirurgi.  
 
Leksell Gamma Knife Perfexion är ett revolutionerande alternativ till traditionell 
öppen hjärnkirurgi som istället använder fokuserad strålning för att behandla 
elakartade och godartade hjärntumörer, liksom andra sjukdomar i hjärnan. 
 
Gammaknivscentrum vid Barnes-Jewish Hospital har utfört strålkirurgi sedan 1988 
och behandlar patienter från S:t Louis-området, mellanvästern och från andra delar 
av USA. 
 
"Under mer än nio år har gammakniven i S:t Louis behandlat patienter med 
hjärntumörer”, säger Keith M. Rich, M.D., chef vid The Gamma Knife of St. Louis at 
Barnes-Jewish Hospital. “Vi ser mycket fram emot att inom kort installera Leksell 
Gamma Knife Perfexion och därmed öka vår behandlingskapacitet.” 
 
Gammaknivskirurgi har tack vare sin extraordinära precision, låga strålning och 
omfattande dokumentation kommit att bli världens mest använda metod för 
strålkirurgi. Till skillnad från andra system, konstruerade för att behandla hela 
kroppen, är Leksell Gamma Knife speciellt optimerad för att behandla hjärnan och 
andra delar av huvudet – vilket är till stor nytta för såväl neurokirurger som 
patienter. 
 
Leksell Gamma Knife Perfexion har utvecklats i samarbete med ledande 
neurokirurger och är: 
 
Exakt - Flera tusen behandlingsstrålar täcker tumören med en precision som är 
bättre än en halv millimeter, vilket skonar omkringliggande frisk vävnad. 
 
Beprövad och väldokumenterad - Cirka 500 000 behandlade patienter i hela 
världen och tusentals akademiska studier betyder att den kliniska erfarenheten av 
metoden är oöverträffad. 
 
Säker - Strålningen i behandlingsrummet är ner till 100 gånger lägre än med 
konkurrerande teknologi. 
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För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
 
Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ),  
Tel: 0733-611000 (mobil), e-mail: peter.ejemyr@elekta.com 
 



 
 

Länkar: 
 
http://www.elekta.com/ 
http://www.braintumortreatment.org/  
http://www.irsa.org/   
 
Om Barnes Jewish 
 
Barnes-Jewish Hospital är en del av BJC HealthCare, som tillhandahåller heltäckande vårdtjänster vid 13 
sjukhus och mer än 100 mottagningar i Missouri och Illinois. Barnes-Jewish Hospital samarbetar också 
med Washington University School of Medicine, rankad som ett USAs fem bästa undervisningssjukhus 
av U.S. News & World Report. För ytterligare information, se www.barnesjewish.org. 
 
 
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 4 000 sjukhus världen över för att bota 
cancer och för att behandla sjukdomar i hjärnan såsom tumörer, kärlmissbildningar och funktionella 
sjukdomar. 
 
Elekta-koncernen har ca. 2 000 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. 
 


