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VELscope® Vx “Jednym ze 100 Najlepszych Urządzeń 2013 roku” 

Dentistry Today nagradza światowego lidera w systemie wspomagania 
zdrowia jamy ustnej po raz trzeci rok z rzędu

BURNABY, British Columbia – 20 września  2013r.. 

    Firma LED Medical Diagnostics Inc. (TSX.V: LMD), producent 
technologii do wykrywania wizualizacji tkanek w przemyśle medycznym, oświadczyła, że jego 
system VELscope Vx został uznany za jeden z najlepszych produktów w 2013 roku przez 
wiodący magazyn stomatologiczny Dentistry Today. To już trzeci rok z rzędu VELscope Vx 
otrzymał ten prestiżowy zaszczyt.  

“Kiedy rozważasz nad wyborem ponad tysięcy doskonałych i dostępnych urządzeń w 
przemyśle stomatologicznym, okrzyknięcie jednym ze 100 najlepszych to ogromny zaszczyt,” 
mówi Peter Whitehead, założyciel i prezes firmy LED Medical Diagnostics oraz jego oddziału, 
LED Dental. “A otrzymanie tej nagrody trzy lata z rzędu – tyle VELscope Vx jest dostępny na 
rynku – udowadnia nam, że nasza technologia, zespół oraz wysiłek zostały docenione wśród 
praktyk stomatologicznych oraz ich pacjentów”. 

Jest to kolejna nagroda, przyznana rewolucyjnej technologii wizualizacji fluorescencji 
tkankowej VELscope, która jest pierwszą pomocniczą technologią rekomendowaną przez FDA 
i Health Canada, aby pomóc lekarzom wykryć raka jamy ustnej, stany przedrakowe i inne 
choroby jamy ustnej, które mogą być niewidoczne gołym okiem.  Niedawno VELscope Vx 
wygrało nagrodę Pride Institute “Najlepszy w swojej klasie” po raz trzeci z rzędu.  Pod koniec 
2012 roku, okrzyknięto go jednym z “ 50 Urządzeń” przez Dentistry Today po raz drugi z 
rzędu.  Ponadto, Światowa Organizacja Zdrowia uznała technologię VELscope jako 
“innowacyjne urządzenie, które jest skierowane do światowych problemów zdrowotnych.” 
Była to jedyna technologia dentystyczna, która otrzymała to oznaczenie. Ponadto, wcześniejsze 
generacje technologii VELscope otrzymały wiele wyróżnień.  
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“Nie założyliśmy tej firmę, by wygrywać nagrody,” mówi Mr. Whitehead, “ale ta prestiżowa 
nagroda jest dowodem na to, że nasza technologia jest wyjątkowa.”  Dodaje, “Te nagrody, 
wspólnie z wieloma ważnymi badaniami klinicznymi oraz naszym wyjątkowo wysokim 
odsetkiem satysfakcji użytkowników, mogą jedynie pomóc przekonać praktyki 
stomatologiczne, które nie są wyposażone w naszą, potencjalnie ratującą życie technologię i 
jest to idealna pora, by ją mieć.” 

Badania kliniczne i informacje zwrotne przeprowadzane przez praktykujących stomatologów 
wykazują, że połączenie konwencjonalnego badania ustnego, polegającego na kontroli wzroku i 
palpacji oraz badaniu VELscope Vx może pomóc lekarzom wykryć wczesne stadium raka jamy 
ustnej oraz inne choroby, które w przeciwnym razie mogłyby zostać pominięte. Jest to 
znaczące, ponieważ rak jamy ustnej jest najczęściej wykrywany w późnych stadiach, gdy 
pięcioletni wskaźnik przeżycia wynosi zaledwie około 50%. Natomiast wczesne wykrycie, 
wskaźnik przeżycia wzrasta do około 83%. “Redukowanie  wpływu na raka jamy ustnej jest 
związane z jego wczesnym wykryciem,” mówi Mr. Whitehead, “a to jest dokładny powód, dla 
którego opatentowaliśmy technologię VELscope.” 

O firmie LED Medical Diagnostics Inc. 

Firma LED Medical Diagnostics Inc. została założona w 2003 roku z siedzibą w Burnaby w 
British Columbia w Kanadzie. Jest wiodącym producentem technologii wizualizacji opartej na 
technologii LED dla przemysłu medycznego.  

Firma LED Dental Inc., jako spółka jest w 100% zależna od firmy, produkuje VELscope Vx 
Enhanced Oral Assessment System, pierwszy system na świecie stosujący technologię 
wizualizacji fluorescencji tkankowej do jamy ustnej. Urządzenia VELscope Vx są obecnie 
wykorzystywane do przeprowadzania większej liczby badań nad rakiem jamy ustnej i innymi 
chorobami jamy ustnej niż jakikolwiek inny pomocniczy sprzęt. Do tej pory sprzedano ponad 
12 000 systemów VELscope Vx na całym świecie i były one wykorzystywane do wykonywania 
ponad 25 milionów badań. Po dalsze informacje odwiedź stronę internetową 
www.velscope.com. 
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Ani firma TSX Venture Exchange, ani jego dystrybutor usług regulacyjnych (jako ten termin 
nie są zdefiniowany w polityce firmy TSX Venture Exchange) nie biorą prawnej 
odpowiedzialności za adekwatność i dokładność niniejszego wydania. 
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