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PRESSRELEASE
Arcoma får första order på nya produkten Arcoma Precision i5
Arcoma AB har fått första order på den nyutvecklade produkten Arcoma Precision i5 som bolaget
lanserade 12 mars 2020.
Arcomas Precision i5 är ett nytt röntgensystem utvecklat med fokus på effektiva arbetsflöden,
säkerhet och enkelt handhavande. Systemets ergonomiska design förenklar och optimerar snabb
positionering och är noggrant framtagen för att underlätta desinficering. Arcomas Precision i5 är
utrustad med den senaste skärmtekniken och ett nytt användargränssnitt vilket skapar enkelhet och
effektivitet för användaren. Ett nytt väggstativ med motoriserad vinkling vilket förenklar
positionering och ett uppdaterat röntgenbord som förbättrar patient- och användarupplevelse.
Ordern är lagd av Mediel AB som är Arcomas distributör i Sverige och röntgensystemet ska levereras
till Helsingborgs lasarett under tredje kvartalet 2020.
"Det är alltid extra glädjande att erhålla en första order direkt efter en lansering av en ny produkt.
Det bekräftar att Arcoma Precision i5 är väl positionerad för att möta kundernas behov. I dessa svåra
tider med Covid-19 pandemin och de utmaningar vi ser i samhället är nya affärer en påminnelse och
en tröst om att det tids nog kommer en ljusare framtid”, säger Jesper Söderqvist, VD på Arcoma AB.

Om Arcoma
Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala
röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste
digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket
tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och
funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder
och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat
på Nasdaq First North.
Certified Adviser är Erik Penser Bank (tel: 08-4638300, e-mail: certifiedadviser@penser.se)
För mer information om bolaget besök www.arcoma.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Arcomas VD Jesper Söderqvist, Telefon: +46 470 70 69 81, E-mail: jesper.soderqvist@arcoma.se
Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 24 mars 2020 kl. 08.15
För mer IR-relaterad information och möjlighet till prenumeration av pressreleaser, vänligen besök
vår ir-sida: www.arcoma.se/about-us/investors/
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PRESSRELEASE
Arcoma receives first order for the new product, Arcoma Precision i5
Arcoma AB has received the first order for the new product Arcoma Precision i5, which was
launched on March 12, 2020.
The Arcoma Precision i5 is a new X-ray system developed with focus on efficient workflow,
safety and ease of use. The ergonomic design simplifies and optimizes positioning and has been
carefully designed to facilitate disinfection. Arcoma Precision i5 is equipped with the latest
touch screen technology and a new user interface which creates simplicity and efficiency for the
user. A new wall stand with motorized tilt simplifies positioning and an updated X-ray table
improves patient and user experience.
The order was placed by Mediel AB, Arcoma's distributor in Sweden and the X-ray system will be
delivered to Helsingborg hospital during the third quarter of 2020.
"It is extra encouraging to receive a first order immediately after launch of a new product. This
confirms that the Arcoma Precision i5 is well positioned to meet customer needs. In these
difficult times, with the Covid-19 pandemic and the challenges we see in society, new business is
a reminder and a consolation that there is hope for a brighter future ”says Jesper Söderqvist,
CEO of Arcoma AB.

About Arcoma
Arcoma, with long experience in the industry, is a leading provider of integrated digital X-ray systems
with high quality and advanced technology. Arcoma’s products offer the latest digital imaging
technology combined with technically advanced moving positioning systems and ergonomic
Scandinavian design. Arcoma offers the customers complete, configurable and functional digital x-ray
systems. The company's products are sold through retailers as well as OEM customers and today
there are over 3,500 of Arcoma’s X-ray systems installed worldwide. Arcoma is listed on Nasdaq First
North. For more information about Arcoma, please visit www.arcoma.se

For more information, please contact:
Jesper Söderqvist, Phone: +46 470 70 69 81, E-mail: jesper.soderqvist@arcoma.se. The information
was submitted, through the CEO, for publication on March 24, 2020 at 08:15 AM.
For more IR-related information and the possibility of pressrelease prenumeration, please visit
our IR page: www.arcoma.se/about-us/investors/

