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Nowy system tomoterapii Radixact™.

Duży krok w ewolucji TomoTherapy®. Szybki i 
intuicyjny.  Wyjątkowa konstrukcja łączy w sobie spiralne 
obrazowanie i napromienianie, aby zwiększyć precyzję 
ułożenia i zaawansowaną modulację rozkładów dawki. 
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CyberKnife® – System radochirurgii robotycznej.

Automatycznie śledzi i z submilimetrową precyzją 
dopasowuje napromienianie do ruchu guza.
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Transformative radiotherapy that’s 
not only making advancements, 
but making a difference.

Safety information: Radiation may cause side effects and may not be 
appropriate for all cancers.
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The Halcyon™ radiotherapy system was built to transform the way the 
world thinks about fighting cancer. With an intuitive workflow, image-guided 
precision, and reduced treatment time, Halcyon provides more opportunities to 
deliver more care to more patients—because new victories in the cancer fight 
matter now more than ever.

To learn more about our transformative innovation, visit Varian.com/Halcyon

Varian Medical Systems Poland
info.poland@varian.com
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Focus where it matters.

Leksell Gamma Knife® Icon™ is a revolution in intracranial brain care. 
With unrivaled precision, Icon can deliver both single-session and fractionated 
SRS treatments with frameless treatment technology. QA and planning are fast 
and intuitive whether you are treating tumors adjacent to critical structures or 
multiple brain lesions. And, most importantly, you can now design and adapt 
your work� ows to better meet the needs of your patients and clinic. 

elekta.com/icon

Icon.
A treatment revolution.


