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iCare ja Thirona käynnistävät yhteistyön AI-ratkaisuissa

iCare ja hollantilainen Thirona käynnistävät yhteistyön, jossa iCare toimii Thironan tekoälypalvelun 
jakelijana Euroopassa.

Thirona on yksi johtavista ja arvostetuista tekoälypalvelujen tarjoajista, jotka ovat erikoistuneet 
lääketieteellisten kuva-analyysien tekoälyyn.

“Käynnistyvä yhteistyömme on jännittävä mahdollisuus pitää maailma näkyvänä kaikille. 
Toteutamme yhdessä Thironan kanssa tehokkaan silmänpohjakuviin perustuvan seulontaratkaisun. 
Aloitamme diabeettisen retinopatian seulonnalla diabeetikoilta ja tuomme markkinoille integroidun 
palvelun, joka on automatisoinnin ansiosta nopea ja helppokäyttöinen. iCare DRSplus -
silmänpohjakameran tuottamat laadukkaat kuvat luovat hyvän pohjan ratkaisulle”, , Pirjo Kortteisto
Icare Finlandin Business Development Manager kommentoi.

”Yhdistämällä voimamme iCaren kanssa voimme tuoda innovaatioita markkinoille nopeammin. 
iCare ei ole meille vain jakelukanava. Yhteiseen visioon ja keskinäiseen luottamukseen perustuvat 
kumppanuudet ovat erittäin keskeisiä Thironan strategialle, joten olemme iloisia saadessamme 
iCaren strategiseksi kumppaniksemme”, kommentoi , Thironan Business Diederik Sakkers
Development Manager RedCAD.
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Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva oftalmologisten laitteiden ja ohjelmistoratkaisujen 
globaali kärkiyhtiö. Revenio-konsernin silmän diagnostiikkaratkaisuihin kuuluvat iCare-brändin alla 
silmänpaineen mittauslaitteet (tonometrit), silmänpohjan kuvantamislaitteet, perimetrit ja kliiniset 
ohjelmistot. iCare on silmädiagnostiikan luotettu kumppani, joka tarjoaa lääkäreille nopeita, 
helppokäyttöisiä ja luotettavia työkaluja glaukooman, diabeettisen retinopatian ja silmänpohjan 
rappeuman diagnosointiin. iCare Solutions -kokonaisratkaisut tarjoavat digitaalisia kliinisiä työkaluja, 
jotka lisäävät tehokkuutta ja parantavat näönhoidon laatua.
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Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 78,8 miljoonaa euroa ja liiketulos 22,1 miljoonaa 
euroa. Revenio Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä kaupankäyntitunnuksella 
REG1V.

Thirona lyhyesti

Thirona on innovatiivinen yritys, joka on erikoistunut lääketieteellisen kuva-analyysin tekoälyyn. 
Tekoäly mahdollistaa taudin oireiden tarkan määrityksen ja edistää yksilöllistä potilaiden hoitoa. 
Thirona tekee yhteistyötä tutkimuslaitosten ja lääkeyhtiöiden kanssa niiden innovaatiopoluilla 
tavoitteenaan mahdollistaa läpimurtoja hoidon kehittämisessä ja kliinisessä hoidossa. Tutkija Eva 
van Rikxoortin vuonna 2014 perustama yritys kehittää erittäin innovatiivisia syväoppimisratkaisuja 
keuhkojen ja silmän verkkokalvon kuva-analyysiin. Tieteeseen juurtunut ja luotettavia sekä 
käyttäjäystävällisiä ratkaisuja tarjoava Thirona yhdistää akateemisten ideoiden ja kliinisen käytön 
välisen kuilun. Thironasta on vuodesta 2014 lähtien tullut tärkeä toimija lääketieteellisen 
kuvantamisen alalla.

RetCAD™, yksi Thironan brändeistä, on MDR-luokan IIa -sertifioitu tekoälyä käyttävä ohjelmisto, 
joka analysoi silmänpohjan värikuvia silmäsairauksien varalta. Se auttaa näönhuollon ammattilaisia 
näköä uhkaavien sairauksien varhaisessa diagnosoinnissa ja luokittelussa. RetCAD™ käyttää uusinta 
syväoppimis- ja konenäkötekniikkaa hyödyntäen suuria määriä asiantuntijoiden arvioimia kuvia 
tuottaakseen kvantitatiivisia kliinisiä tuloksia.
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