
 
Nucletron, an Elekta company, introduceert Esteya, elektronische brachytherapie voor de 
behandeling van huidkanker 
 
ATLANTA, 21 september 2013 /PRNewswire/ -- Nucletron, an Elekta company en wereldleider 
op het gebied van brachytherapie, introduceert Esteya® , een nieuwe manier voor het 
behandelen van patiënten met huidkanker. 
 
In de afgelopen 30 jaar is wereldwijd bij meer mensen huidkanker vastgesteld dan alle andere 
soorten kanker samen. Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker [1]. Dit vormt 
een enorme uitdaging voor de gezondheidszorg in de komende jaren. Elektronische 
brachytherapie, met een gerapporteerd genezingspercentage van meer dan 95 procent [2], is 
een verfijnde behandelingsoptie met uitstekende cosmetische resultaten. 
 
Nauwkeurige behandeling van huidkanker toegankelijk gemaakt  
Esteya's elektronische brachytherapie bootst bewezen HDR-brachytherapie (high dose rate, 
hoge dosering) na door een kleine stralingsbron zeer dicht bij de lesie te brengen, en zo lokaal 
een effectieve straling af te geven. Voor het gebruik van Esteya is nauwelijks afscherming 
nodig, zodat de behandeling in vrijwel iedere behandelruimte plaats kan vinden . 
 
"De zeer efficiënte workflow en het eenvoudig positioneren van patiënten met Esteya zorgen 
ervoor dat de behandeling van huidkanker bijzonder eenvoudig te plannen en uit te voeren is," 
aldus John Lapré, Executive Vice President, Elekta Brachytherapy. "Dankzij de hoge dosering 
kan de behandeling in minder dan drie minuten worden uitgevoerd. Met Esteya hebben 
radiotherapeuten toegang tot een veilige, patiëntvriendelijke behandelingsoptie om het aanbod 
van stralingsbehandelingen voor huidkankerpatiënten mee uit te breiden." 
 
Eén van de eerste Amerikaanse installaties in Boca Raton Regional Hospital  
Eén van de eerste ziekenhuizen in de Verenigde Staten waar Esteya in gebruik wordt genomen, 
is het Boca Raton Regional Hospital. Installatie staat gepland voor november 2013. Michael 
Kasper, radiotherapeut in het Boca Raton Regional Hospital's Lynn Cancer Institute, zegt dat de 
implementatie van Esteya in een dependance van het ziekenhuis HDR-brachytherapie 
bereikbaar wordt voor meer patiënten. 
 
"Toegankelijkheid is het belangrijkste voordeel," zegt hij. "Het ontwerp van Esteya is compact 
en de afschermvereisten zijn minder stringent, waardoor we Esteya op meerdere plekken in de 
kliniek kunnen inzetten. Daardoor zullen we in staat zijn om HDR-brachytherapie aan te bieden 
aan meer mensen. Bovendien verkort elektronische brachytherapie ook de behandelingsduur 
en biedt het gemakkelijke, effectieve dosering." 
 
Bezoek www.Esteya.com voor meer informatie. 
 
510(k) ingediend. Esteya is niet in alle landen beschikbaar voor verkoop of distributie   
 
Voor meer informatie neemt u contact op met: 
Johan Andersson, Director, Investor Relations, Elekta AB 
Tel: +46 702 100 451, e-mail: johan.andersson@elekta.com   
Tijdzone: CET: Centraal-Europese Tijd 
 

https://na-mail.elekta.com/owa/redir.aspx?C=9e243e4b6efa4db59cfb1c37428ccdb1&URL=http%3a%2f%2fwww.esteya.com%2f
https://na-mail.elekta.com/owa/redir.aspx?C=9e243e4b6efa4db59cfb1c37428ccdb1&URL=mailto%3ajohan.andersson%40elekta.com


Michelle Joiner, Director, Global Public Relations and Brand Management, Elekta  
Tel: +1 770-670-2447, e-mail: michelle.joiner@elekta.com  
Tijdzone: ET: Eastern Time 
 
Over Elekta 
Elekta is een gezondheidszorgbedrijf dat baanbrekende belangrijke innovaties en klinische 
oplossingen aanbiedt voor de behandeling van kanker en aandoeningen aan de hersenen. Het 
bedrijf ontwikkelt geraffineerde, hoogstaande tools en behandelingsplanningsystemen voor 
stralingstherapie, radiochirurgie en brachytherapie, evenals softwaresystemen voor het 
verbeteren van de workflow in kankerzorg als geheel. Elektra verkent de grenzen van 
wetenschap en technologie, en beschikt over intelligente, zuinige oplossingen die worden 
vertrouwd door zowel gezondheidszorgmedewerkers als patiënten. Het bedrijf wil de levens van 
patiënten verbeteren, verlengen en zelfs redden. 
 
De producten van Elekta voor oncologie en neurochirurgie worden momenteel gebruikt in meer 
dan 6000 ziekenhuizen wereldwijd. Elekta heeft wereldwijd ongeveer 3500 medewerkers. Het 
hoofdkantoor bevindt zich in Stockholm, Zweden en het bedrijf wordt verhandeld op de Nordic 
Exchange onder de naam EKTAb. Website: www.elekta.com. 
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