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                VELscope Enhanced Oral  Assessment - System wyróżniony  
               przez Światową Organizację Zdrowia 

Innowacyjne urządzenie uznanym produktem dentystycznym 

BURNABY, British Columbia—1 lipca 2010 r. - Firma LED Dental ogłosiła dziś, że Światowa 
Organizacja Zdrowia (WHO) uznała system oceny jamy ustnej VELscope® jako innowacyjne 
urządzenie, które dotyczy globalnych problemów zdrowotnych.  

W 2009 r. Departament Technologii Zdrowotnych WHO skłonił środowiska naukowe i 
biznesowe do identyfikowania i opracowywania innowacyjnych technologii w celu rozwiązania 
globalnych problemów zdrowotnych. 30 czerwca, w następnych miesiącach oceny, organizacja 
oficjalnie uznała te innowacyjne urządzenia medyczne istniejące lub w fazie rozwoju, które 
dotyczą globalnych problemów zdrowotnych i które mogą być dostępne, odpowiednie i 
niedrogie do użytku w krajach o niskich i średnich dochodach . System VELscope był jednym z 
ośmiu skomercjalizowanych urządzeń, które mają być tak uhonorowane.  

“To bardzo pocieszające, by otrzymać ten prestiżowy zaszczyt,” powiedział Peter Whitehead, 
założyciel i prezes firmy LED Dental oraz pomysłodawca systemu VELscope. “Stworzyliśmy 
system VELscope do polepszenia zdrowia jamy ustnej pacjentów na całym świecie, pomagając 
dentystom w wykrywaniu wszelkich od objaw raka jamy ustnej do niezliczonej liczby innych 
niepokojących zmian. Uznanie zdobyte przez Światową Organizację Zdrowie gwarantuje 
dalsze wsparcie tysięcy użytkowników systemu VELscope do ulepszenia zdrowia jamy ustnej 
w bardzo opłacalnym i przyjaznym sposobem.”   

Rak jamy ustnej zabija jednego Amerykanina w ciągu godziny każdego dnia. Według bazy 
danych SEER, rak jamy ustnej ma wyższą śmiertelność niż kilka bardziej znanych publicznie 
chorób rakowych, tj. szyjki macicy i jąder. Niektóre ustne nowotwory są już znane z relacji z 
narażeniem na choroby przenoszone drogą płciową – wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV); co 
oznacza,że każda, aktywnie seksualna osoba jest potencjalnie narażona na tę chorobę. Z tego 
powodu, wielu ekspertów ds. zdrowia poinformuje wszystkie osoby od 18 roku życia, żeby 
przeszli przynajmniej raz w roku badania kontrolne. 

Tradycyjne badania mogą pomóc potwierdzić fakt, że rak jamy ustnej jest zazwyczaj wykryty 
w późniejszym stadium, kiedy pięcioletnie przeżycie wynosi ok. 30%. Kiedy jednak (jak podają 
to dane SEER) zostaje ono wcześniej wykryte, szansa przeżycia waha się  od 80 do 90%. 
Wczesne wykrycie może pomóc zmniejszyć nie tylko wskaźnik śmiertelności, lecz także 
stopień inwazyjności i zniekształcenia, wynikające z leczenia. 
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Rękojeść VELscope emituje bezpieczne niebieskie światło do jamy ustnej i pobudza naturalną 
fluorescencję tkanek. Kiedy jest stosowany przez lekarza, rękojeść ma wbudowane filtry, które 
wytwarzają obraz uszkodzonej tkanki, mające nieregularne kształty, w przeciwieństwie do 
zdrowych tkanek, mające zielony wzór z powodu fluorescencji tkankowej. 

System VELscope jest stosowany przez prawie 6 000 stomatologów na całym świecie. 
Większość z nich korzysta z niego w ramach swoich wewnątrz- i zewnątrzustnych badań głowy 
i szyi, składające się z badań palpacyjnych i ogólnego przeglądu. Badanie z VELscope trwa 
tylko dwie minuty i jest ono wygodne, nieinwazyjne i przystępne dla pacjentów. System 
VELscope jest pierwszym zatwierdzonym przez FDA i Health Canada, aby pomóc lekarzom w 
wykrywaniu nieprawidłowości jamy ustnej, w tym raka i stanów przedrakowych, które mogą 
być niewidoczne pod gołym okiem, a także pomóc chirurgom w określeniu odpowiednich 
marginesów, jeśli istnieje taka konieczność. 

O LED Dental 

Firma LED Dental Inc. jest spółką zależną od  firmy LED Medical Diagnostics Inc., która 
została założona w 2003r. z siedzibą w Burnaby, British Columbia, Kanada.  

LED Medical Diagnostics posiada oświadczenie o bezpieczeństwie pod prywatną ustawą 
papierów wartościowych z 1995r. 

Prywatna ustawa papierów wartościowych z 1995r. zapewnia “bezpieczną przystań” dla 
sprawozdań szacunkowych. Niektóre informacje zawarte w niniejszej ustawie (jak również 
informacje zawarte w ustnym lub pisemnym oświadczeniu lub dokonane przez 
przedsiębiorstwa) zawierają oświadczenia, które są przyszłościowe, tj. oświadczenia dot. 
oczekiwanych przyszłych dochodów spółki i sukces obecnego produktu odbiorcy. Te 
dalekowzroczne informacje wiążą się z istotnymi zagrożeniami i niepewnościami, które mogą 
znacząco wpłynąć w przyszłości i odpowiednio, owe konsekwencje mogą się znacząco różnić 
od tych wyrażonych w przyszłościowych oświadczeniach, złożonych przez lub, w imieniu 
firmy.  Aby uzyskać opis dodatkowych zagrożeń i niepewności, proszę się odnieść do spółki  
 z komisji giełd i papierów wartościowych. 


