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ONCOlog Medical får stororder på  
PatLog® systemet från klinik i Prag  
 
 
LinkMeds portföljbolag ONCOlog Medical har genom sin partner IBA (Ion Beam 
Applications S.A.) erhållit en order för sitt PatLog® system från Proton Radiotherapy 
Centre i Prag, Tjeckien.  Det nya protoncentret kommer att ha fyra behandlingsrum 
utrustade med PatLog® systemet. Ordervärdet uppgår till 11 Mkr. 
 
Valet av PatLog systemet är resultatet av ett framgångsrikt samarbete mellan IBA och ONCOlog 
Medical vilket resulterade i den första pågående installationen av ett fullt PatLog® system i Essen, 
Tyskland. 
 
”Den här nya ordern är viktig strategiskt och ett tydligt marknadsbevis på vårt innovativa PatLog 
koncept för en bättre och mer kostnadseffektiv radioterapi. Ordern är dessutom betydelsefull för 
bolagets framtida framgång på den globala radioterapimarknaden”, säger Hans Dahlin, VD 
ONCOlog Medical. 
 
Det innovativa PatLog® systemet med hantering och positionering av patienten utanför själva 
behandlingsrummet, samt transport av patienter mellan bildhantering (CT och MR) och 
behandlingsrum möjliggör för en ökad patientgenomströmning i större radio- och 
protonterapikliniker samtidigt som patientsäkerheten, noggrannheten och effektiviteten förbättras. 
 
 
Om ONCOlog Medical 
ONCOlog Medical är helt inriktat på att ta fram innovativa lösningar för radioterapi.  Bolagets 
vision är att förbättra radioterapin genom att öka patientgenomströmningen och 
patientsäkerheten på strålterapikliniker. Bolaget bildades 2002 och största ägare är SLS Invest 
och LinkMed AB. Besök gärna www.oncologmedical.com.  
 
LinkMeds ägarandel i ONCOlog Medical är 40,4 procent.  
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Lars Martin, VP Senior Venture Manager LinkMed, tel +46 706 360219 
Hans Dahlin, CEO ONCOlog Medical, tel +46 18 19 45 63 
Besök gärna LinkMeds webbplats: www.linkmed.se 
 
  
LinkMed utvecklar Life Science-företag tillsammans med innovatörer och andra finansiärer. 
Genom att tillföra managementkompetens och kapital har LinkMed skapat en portfölj med tolv 
bolag, varav fyra inom läkemedelsutveckling och bioteknik och åtta inom diagnostik och 
medicinteknik. LinkMed är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börsen under Small Cap-bolag 
(ticker: LMED).  


