
 
Elekta estabelece novo benchmark para tratamento do câncer com o lançamento 
do sistema Versa HD   
Um inovador acelerador linear foi projetado para fornecer tratamento de radioterapia 
muito melhor, para mais pacientes, abrangendo mais tipos de câncer.   
 
ATLANTA e ESTOCOLMO, 1 de março de 2013 -- Durante um evento global ao vivo, a 
Elekta anunciou o lançamento do Versa HD™, um avançado sistema de acelerador 
linear, projetado para melhorar o atendimento ao paciente e tratar mais tipos de câncer. 
O Versa HD™ permite alta conformação na geometria do feixe para atingir o tumor e, 
novos recursos, criados para reduzir o tempo de tratamento e maximizar os recursos do 
sistema de saúde.   
 
Versatilidade para fornecer tratamentos de melhor qualidade para mais 
pacientes    
o Versa HD permite aos médicos tratar outros tipos de câncer altamente complexos que 
exigem extrema precisão para atingir o alvo além do uso das terapias convencionais no 
tratamento de uma ampla variedade de tumores em todo o corpo. Por ser um sistema 
de tratamento integrado, o Versa HD oferece a versatilidade necessária para enfrentar 
os desafios cada vez maiores para o tratamento do câncer.   
 
"O significativo crescimento do número de pacientes com câncer em todo o mundo, nos 
inspirou a criar o Versa HD", disse Tomas Puusepp, CEO e presidente da Elekta. "Nos 
esforçamos para incorporar tecnologias que proporcionem impacto imediato na 
qualidade de vida e na saúde do paciente. Sendo pioneiros em vários tratamentos 
avançados existente atualmente, temos orgulho de introduzir o Versa HD como mais 
uma inovação líder de mercado. O Versa HD reflete a melhor solução dos especialistas 
técnicos da Elekta e de nossos parceiros clínicos."   
 
Integrado com o Agility™, um colimador multileaf de 160 lâminas, recentemente lançado 
pela Elekta, o Versa HD fornece um feixe que permite alta conformação – um requisito 
fundamental para maximizar a dose no alvo, preservando ao mesmo tempo os tecidos 
saudáveis circunvizinhos. Importante ressaltar que esta alta precisão do alvo está 
disponível em um amplo campo de visão, o que permite a entrega de feixes de alta 
definição para uma variedade de alvos complexos. Historicamente, a conformação dos 
feixes de alta definição era limitada mecanicamente, a tratamento de alvos menores. O 
Versa HD com o Agility supera esse desafio e agora permite aos médicos a entrega de 
um feixe extremamente preciso contornando alvos maiores, além dos menores.       
 
Inédita entrega de alta taxa de dose combinado com rápida movimentação das 
lâminas do MLC    
Com capacidade na entrega das doses de radiação três vezes mais rápida que a 
geração anterior dos aceleradores lineares da Elekta, o Versa HD aproveita a alta 
velocidade das lâminas do MLC Agility. Com essa combinação inovadora, os médicos 
podem agora, pela primeira vez, utilizar as vantagens da aplicação de alta taxa de dose, 
o que significa recursos ainda maiores para tratamentos sofisticados, inclusive 
radiocirurgia estereotáxica (SRS), radioterapia estereotáxica (SRT) e terapia de arco 
modulado volumétrico (VMAT).   
 
"A velocidade das lâminas do MLC tem sido um fator limitador à adoção de aplicação de 
altas taxas de dose. As lâminas eram incapazes de se moverem com a rapidez 



necessária para fornecer uma modulação avançada com uma taxa de dose maior", 
disse Kevin Brown, vice-presidente global de pesquisa científica da Elekta. "Com o 
Versa HD, os médicos podem agora aproveitar as vantagens da aplicação de altas 
taxas de dose e fornecer alta conformidade com muito maior eficiência."  
 
Para reduzir o impacto no meio ambiente e os custos operacionais, o Versa HD 
consome até 30% (trinta por cento) menos energia que os outros sistemas. O Versa HD 
apresenta uma ergonomia moderna, amigável ao paciente, com um design leve e 
sofisticado, novos controles para o usuário e efeitos de iluminação ambiente.   
 
Para obter mais informações, visite o site  www.VersaHD.com. 
 
O Versa HD ainda não está disponível para venda ou distribuição em todos os 
mercados.   
 
Para obter mais informações, favor contatar:    
Johan Andersson Melbi, Diretor de Relações com Investidores, Elekta AB 
Tel: 46-702-100-451, e-mail: johan.anderssonmelbi@elekta.com   
Fuso horário: Horário da Europa Central   
 
Michelle Joiner, Diretora de Relações Públicas Globais e Gestão de Marca, Elekta  
Tel: 1-770-670-2447, e-mail: michelle.joiner@elekta.com 
Fuso horário: Horário da costa leste dos Estados Unidos  
 
Sobre a Elekta  
A Elekta é uma empresa de alta tecnologia médica dedicada a combater o câncer e 
melhorar a qualidade de vida dos pacientes, pioneira em inovações significativas e 
soluções clínicas para tratamento de câncer e distúrbios cerebrais. A empresa 
desenvolve sofisticadas e modernas ferramentas, estado da arte e sistemas de 
planejamento para tratamento através da radioterapia,radiocirurgia e braquiterapia, bem 
como softwares para melhoria do fluxo de trabalho para todo o tratamento do câncer. 
Ampliando as fronteiras da ciência e da tecnologia, disponibilizando soluções 
inteligentes e recursos eficientes que oferecem confiança aos profissionais de saúde e 
aos pacientes, a Elekta visa melhorar, prolongar e até salvar a vida dos pacientes.  
 
Hoje, as soluções da Elekta em Oncologia e Neurocirurgia são usadas em mais de 
6.000 hospitais no mundo inteiro. A Elekta emprega por volta de 3.400 empregados no 
mundo.  A sede da empresa está localizada em Estocolmo, Suécia, e a empresa tem 
suas ações negociadas na Bolsa de Valores Nórdica sob o código EKTAb. Website: 
www.elekta.com. 
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