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Prevas tar ny affär hos GE Healthcare
GE Healthcare väljer än en gång Prevas som leverantör för sin produktutveckling. Denna gång
handlar det om utveckling av nästa generation av ett nytt styrsystem för radiofrekvenssystem för
partikelaccelarator som används framförallt för effektiv diagnostik av cancer.
GEMS PET Systems är ett medicintekniskt företag inom GE Healthcare och en ny kund för Prevas.
Tidigare i höst tog Prevas en annan stor affär inom GE Healthcare.
– Prevas erfarenhet inom medicintekniska sektorn och långa erfarenhet av inbyggda
systemlösningar samt en offert som garanterar rätt kvalitet gör att vi valt Prevas som leverantör,
säger Erik Strömqvist, vd för GEMS PET Systems.
GEMS PET Systems är en världsledande leverantör av lösningar för produktion av radioisotoper för
positron emmisions tomografi (PET) som används framförallt för diagnostik av cancer. Företaget
finns i Uppsala och är GE Healthcares utvecklings- och produktionscenter för cyklotron
partikelacceleratorer som levereras till sjukhus, forskningscentra och företag över hela världen.
Den inbyggda lösningen som Prevas ska leverera består av ny hård- och mjukvara. Prevas har över
tjugo års erfarenhet av att arbeta med kunder inom Life Sciences och ser nu en kraftigt ökad
efterfrågan på produktutveckling.
– När ett av världens största företag väljer oss som leverantör för flera av sina lösningar är det ett
bra bevis på att vårt förtroende inom medicinteknikbranschen är fortsatt starkt, säger Anders
Englund, vd Prevas AB.
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Om Prevas
Prevas utvecklar intelligens i produkter och industrisystem. Prevas är ett projektorienterat och högteknologiskt IT-företag.
Företaget erbjuder konsulttjänster, produkter och support till företag som utvecklar produkter med ett stort IT-innehåll eller
som har behov av att effektivisera eller automatisera sin verksamhet. Kännetecknande för Prevas lösningar är
leveranssäkerhet och kvalitet. Prevas är noterat på Stockholmsbörsen.
Se även www.prevas.se.
Om GEMS PET Systems
GEMS PET Systems is a company within GE Healthcare Diagnostic Imaging Radiopharmacy business. GEMS PET
Systems is the world leading supplier of solutions for production of radiotracers for Positron Emission Tomography (PET)
that is primarily used for diagnosis of cancer. Hospitals all over the world have installed their Cyclotron systems. PETtrace
and MINItrace that are compact, automated cyclotrons that enable hospitals, research institutions and nuclear
radiopharmacies to produce tracers for PET imaging. GEMS PET Systems is situated in Uppsala.
See also www.gehealthcare.com

