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Elekta Harmony tilldelas utmärkelsen Red Dot för produktdesign

Funktioner som skiftar fokus från maskinen till patienten och användaren imponerar på juryn

STOCKHOLM – Elektas (EKTA-B.ST) nyaste linjäraccelerator Elekta Harmony har tilldelats 
utmärkelsen Red Dot 2022 för god produktdesign. Harmony, som beviljades CE-märkning i Europa 
2020 och FDA 510(k)-godkännande i USA 2021, är ett system som balanserar produktivitet, precision 
och flexibilitet på ett optimalt sätt, vilket gör den till en bra lösning för såväl mogna som eftersatt 
marknader.
 
Enligt Red Dot kom det in produkter från runt 60 länder för att tävla om utmärkelsen. Endast 
produkter som imponerade på juryn med ”sin enastående designkvalitet” valdes ut.
 
Vid utvecklingen av Elekta Harmony var teknikerna inriktade på en enkel, minimalistisk design som 
flyttar fokus bort från maskinen i linje med Elektas inriktning att prioritera patienten och 
användarupplevelsen. Bland de specifika designelementen märks det avrundade, strömlinjeformade 
utseendet, som ska ge patienterna en känsla av lätthet och rymd och bidra till ett lugn.
 
”Precis som med vårt system Elekta Unity, som också vann en Red Dot-utmärkelse för god design 
2019, har vi lagt ned mycket arbete på att utveckla en modern, sömlös design för Elekta Harmony”, 
säger Lionel Hadjadjeba, MD, President, Linac Solutions på Elekta. ”Harmony har många krökta linjer 
som ger ett visuellt intryck av mjukhet och lugn. Systemet har också en lägre behandlingsbädd för 
den inledande positioneringen av patienten och de följande rörelserna upp och ned för att passa även 
de minsta patienterna. Manöverpanelen underlättar också för klinikerna att få en närmare kontakt 
med patienten under viktiga faser av behandlingsprocessen.”
 
Dr. Peter Zec, grundare och VD på Red Dot kommenterar 2022 års tävling: ”Jag slogs speciellt av den 
fantastiska kreativitet som de prisvinnande produkterna uppvisade”, säger han. ”Det är verkligen 
imponerande och lovvärt att det fortfarande finns produkter som kan överraska oss med sin form och 
funktionalitet.”
 
Juryn för utmärkelsen Red Dot:Product Design – ett pris som går tillbaka till 1950-talet – bestod 2022 
av 48 jurymedlemmar från 23 länder. Juryn bedömer och utvärderar varje bidrag. Produkterna 
konkurrerar inte med varandra. De bedöms i stället fristående. Red Dot Design Award är en av 
världens största designtävlingar. Deltagarna tävlar inom tre områden: produkter, 
kommunikationsprojekt och varumärken samt koncept. Red Dot är ett internationellt erkänt sigill för 
utmärkt design.
 
Red Dots prisutdelningsceremoni äger rum i Essen i Tyskland den 20 juni.
 
Läs mer om Elekta Harmony på .https://findyourbalance.elekta.com/
 
*Elekta Harmony har CE-märkning och FDA 510(k)-godkännande. Finns inte på alla marknader.
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För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Mattias Thorsson, Vice President, Head of Corporate Communications
Tel: +46 70 865 8012, e-post:   Mattias.Thorsson@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Raven Canzeri, Global Public Relations Manager, Elekta
Tel: +1 770-670-2524, e-post: raven.canzeri@elekta.com
Tidszon: ET: Eastern Time

Om Elekta

Vi på Elekta har ett värdefullt uppdrag, att säkerställa tillgången på bästa möjliga cancervård för varje 
patient. Som ledande inom precisionsstrålning tar vi fram hållbara, resultatdrivna och 
kostnadseffektiva lösningar som förbättrar liv och ger hopp till alla som lever med cancer. För att 
möta nya utmaningar och förändrade patientbehov krävs ett nära samarbete med våra kunder, och 
det är precis så vi vill ha det. För många av de 4 700 anställda i vårt globala team är arbetet mer än 
ett arbete. Här finns ett personligt engagemang för att förena vetenskap och kreativitet, och att 
förändra cancervården på djupet. Vi skapar inte bara teknologi, vi skapar hopp.

Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm, kontor i mer än 120 länder och är noterat på Nasdaq 
Stockholm. För mer information besök   eller följ   på Twitter.elekta.com @Elekta
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