
 

 
ELEKTA HAR FÅTT GODKÄNNANDE FÖR ELEKTA COMPACT™ I KINA 
 
PRESSMEDDELANDE  
Stockholm den 12 januari 2009 
 
Medicinteknikföretaget Elekta har fått godkännande från den kinesiska 
myndigheten SFDA (State Food and Drug Administation) att sälja 
linjäracceleratorn Elekta Compact™ i Kina.  
 
Elekta Compact™ är en konkurrenskraftig linjäraccelerator för högkvalitativ 
konventionell strålterapi, speciellt anpassad för länder i stort behov av att bygga 
upp ytterligare behandlingskapacitet. Elekta Compact baseras på en kombination 
av Elektas egenutvecklade teknologi och den produktplattform som utvecklats av 
det kinesiska företaget BMEI, som Elekta förvärvade 2006.  
 
− Det finns en stor potential för Elekta Compact i Kina, där det råder brist på god 
cancerbehandling. Antalet linjäracceleratorer är under en per miljon invånare och 
en stor del av de befintliga systemen behöver bytas ut. Elekta Compact är 
dessutom idealt för att ersätta existerande koboltsystem eftersom denna plattform 
möjliggör fortsatt expansion, säger Tomas Puusepp, Elektas VD och koncernchef.  
 
I maj 2008 fick Elekta SFDA-godkännande att exportera Elekta Compact till länder 
utanför Kina och i juni 2008 slutfördes processen att ge CE-märkning till Elekta 
Compact, vilket möjliggör marknadsföring i Europa, Latinamerika och Asien.  
  
 

****** 
 
 
För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
 
Lena Schattauer, Investor Relations, Elekta AB 
Tel: +46 8 587 257 22, +46 70 595 51 00, e-mail: lena.schattauer@elekta.com   
 
 
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.   


