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VELscope® zwycięzcą prestiżowej nagrody Reality Publishing 
“Najbardziej Unikatowe Urządzenie FirstLook 2007” 

System przesiewowy jamy ustnej ma pomóc wykryć uszkodzenia, które mogą być 
niewidoczne przy konwencjonalnych badaniach i pomóc w ustaleniu 

odpowiednich marginesów chirurgicznych  

VANCOUVER, British Columbia, 5 czerwca 2007 r. 

Firma LED Dental Inc. oraz ich VELscope Oral Cancer Screening System 
zostały niedawno uhonorowane nagrodą Reality Publishing “Najbardziej unikatowy Produkt 
FirstLook 2007”. 

“Jesteśmy szczęśliwi z faktu, że VELscope został uhonorowany przez organizację, która jest 
szanowana za swoje poświęcenie dla ochrony pacjentów i służbie profesjonalistów 
stomatologicznych,” mówi Steven Semmelmayer, prezes firmy LED Dental Inc. oraz jego 
oddziału LED Medical Diagnostics Inc..  “Reality Publishing jest znany ze swoich 
rygorystycznych ocen produktów, a wyróżnienie VELscope wśród wielu innych wysoce 
innowacyjnych urządzeń jest dla nas naprawdę wielkim powodem do dumy.” 

Zdaniem Semmelmayera innowacje urządzenia VELscope zostały opracowane z myślą o 
pacjentach i praktyce dentystycznej. Badanie VELscope, które ma być wykonane razem z 
tradycyjnym badaniem pod białym światłem, trwa tylko jedną lub dwie minuty. Jest przystępne 
dla pacjenta i przynosi korzyści dla praktyki. Ponadto jest całkowicie bezbolesne, a także nie 
ma konieczności korzystania z barwników i nieprzyjemnych płukanek.  

Nagroda Reality została wręczona technologii VELscope dwa miesiące po tym, jak otrzymała 
rekomendację od organizacji Health Canada. VELsope umożliwia wykrycie zmian, które są 
niewidoczne podczas tradycyjnych badań przesiewowych, w tym zmian przedrakowych i 
nowotworowych. Ponadto, umożliwia chirurgom określić najodpowiedniejszy margines 
chirurgiczny do skutecznego usunięcia wszystkich tkanek rakowych. 
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“Każdego dnia, co godzinę jedna osoba umiera na raka jamy ustnej w Ameryce Północnej. Ta 
niepokojąco wysoka śmiertelność jest wynikiem późnego wykrycia choroby, zazwyczaj w jego 
późnym stadium rozwoju,” mówi Semmelmayer.  “Na szczęście prawdopodobieństwo 
pięcioletniego przeżycia może osiągnąć 80% lub wyżej jeśli się wcześniej wykryje chorobę. To 
nasza szczera opinia, że ta prestiżowa nagroda dalej podniesie świadomość rosnącej 
zachorowalności na raka jamy ustnej, a  także potrzebę rocznego badania kontrolnego dla 
pacjentów powyżej 18 roku życia.”    

Nagrodę wręczył dr Michael Miller, prezes Reality Publishing, panu Stevenowi Wickowi, 
regionalnemu szefowi ds. Sprzedaży w LED Dental w Stanach Zjednoczonych. 

O LED Dental 

LED Dental Inc. jest w całości własnością firmy LED Medical Diagnostics Inc., która została 
założona w 2003 roku i ma siedzibę w Vancouver w dystrykcie British Columbia. Aby uzyskać 
więcej informacji odwiedź stronę internetową www.VELscope.com. 

Oświadczenie firmy LED Medical Diagnostics o bezpiecznym przystąpieniu w ramach 
ustawy o reformie sporów dotyczących prywatnych papierów wartościowych z 1995 roku. 
Ustawa  o reformie sporów dotyczących prywatnych papierów wartościowych z 1995 roku 
gwarantuje “bezpieczne przystąpienie” do dalszych oświadczeń. Niektóre informacje zawarte w 
niniejszym komunikacie prasowym (a także informacje zawarte w oświadczeniach ustnych lub 
innych pisemnych oświadczeniach, sporządzonych lub które mają zostać złożone przez firmę) 
zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości, takie jak oświadczenia dotyczące 
przewidywanych przyszłych dochodów firmy i sukcesu aktualnych ofert produktów. Takie 
prognozujące informacje zawierają istotne zagrożenia i niepewności, które w znaczący sposób 
mogą wpłynąć na przewidywane wyniki w przyszłości, a zatem takie wyniki mogą się znacznie 
różnić od tych, które wyrażają się w wypowiedziach przewidywanych przez firmę lub w jej 
imieniu. Opis dodatkowych ryzyk i niepewności można znaleźć w dokumentacji firmy w 
Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.  
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