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			NAJLEPSZY W SWOJEJ KLASIE 2016 – NAGRODA TECHNOLOGII	

Urządzenie VELscope® Vx z firmy Medical Diagnosis Inc. LED szósty rok z rzędu 
otrzymuje Nagrodę Technologii Cellerant’a „Najlepszy w swojej klasie“ 2016.	

Vancouver, BC –  12 lipca 2016 – LED Medical Diagnostics Inc. („LED Medical” lub „firma”) 
dumnie ogłosił, że jego VELscope® Vx Enhanced Oral Assessment System z włączeniem 
systemu iPod touch otrzymał Nagrodę Technologii „Najlepszy w swojej klasie” Cellerant'a 
(dawniej:  Nagroda Dumnej Technologii „Najlepszy w swojej klasie”). VELscope Vx ponownie 
został odznaczony jako wiodące urządzenie w kategorii „badań przesiewowych jamy ustnej”, 
odbierając nagrodę szósty rok z rzędu – żaden inny wygrany produkt nie otrzymał takiego 
wyróżnienia w tegorocznym konkursie.	

VELscope Vx wykorzystuje technologię fluorescencji tkanek, która jest stosowana jako 
dodatek do tradycyjnych badań jamy ustnej, pomaga ulepszyć wizualizację różnych 
nieprawidłowości błony śluzowej, w tym raka jamy ustnej i przedrakową dysplazję. Poprzez 
włączenie VELscope Vx do standardowych badań przesiewowych i kontrolnych jamy ustnej 
lekarze mogą mieć dodatkowe narzędzie w celu zapewnienia, że badane obszary są 
wykrywalne, nawet te, które nie są widoczne gołym okiem.	

„Eksperci zgadzają się, że wczesne wykrycie nieprawidłowości jamy ustnej, w tym raka, jest 
kluczowe do poprawy rokowania dla pacjentów” – stwierdza Wayne Rees, wiceprezes 
obrazowania dla firmy LED Dental. Rees mówi dalej, że: „użycie VELscope może pomóc w 
wizualizacji badanych obszarów, które w przeciwnym razie mogłyby być niedostrzeżone i jest 
to zadowalające, że po raz kolejny te zmiany zostały ocenione przez ten panel badań jako 
najlepsze urządzenie w swoim segmencie”.	

Nowy system dokumentacji klinicznej łączy VELscope Vx z Apple iPod touch® 4* oraz z 
najnowocześniejszą aplikacją. Integracja VELscope Vx z Apple iPod touch sprawia, że 
dokumentacja kliniczna badań pod białym światłem i fluorescencją jest prosta, co pozwala na 
poprawę współpracy technologii z lekarzami.	

„Oznaczenie VELscope jako »Najlepszy w swojej klasie« jest znakiem, że produkt 
zrewolucjonizował, uprościł lub rozwinął swoją kategorię w charakterystyczny sposób” –
powiedział dr Lou Shuman, założyciel nagrody „Najlepszy w swojej klasie”. „Producenci 
zademonstrowali tutaj swoje nowe normy jak praktyki stomatologiczne powinny działać 
obecnie i w przyszłości. Technologia przywództwa w stomatologii powinna być bezstronna, 
rygorystyczna i winna mieć przejrzyste procesy, nie dla zysku”.	

Teraz, w swoim ósmym roku, Nagroda Technologii Cellerant'a „Najlepszy w swojej klasie” 
(dawniej: Nagroda Dumnej Technologii „Najlepszy w swojej klasie”) nadal przyczynia się do 
rozwoju konsultacji z profesjonalistami na temat techniki dentystycznej poprzez uznanie i 
prowadzenie szkoleń wokół doskonalenia innowacyjności przemysłu stomatologicznego.	

Laureaci nagrody „Najlepszy w swojej klasie” są wybierani poprzez panel składający się z 
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wiodących głosów technologii stomatologicznej, którzy co roku spotykają się na debatach, 
dyskusjach oraz podejmując decyzję o tym, które produkty zasługują na uznanie. Wyznacza się 
wszystkie kategorie, ale jeśli zdarzy się problem z dopasowaniem danego produktu do 
odpowiedniej kategorii, wtedy nie wyznacza się zwycięzcy. Osoby, które otrzymują 
odszkodowanie w formie konsultacji od firm stomatologicznych, nie biorą udziału w 
głosowaniu na kategorię swojej firmy.	

Panel składa się z pięciu lekarzy stomatologów mających rozległą wiedzę w praktyce i 
technologii stomatologicznej, w tym dr Shuman, dr Flucke – pisarz, mówca i edytor Dental 
Products Report; Paul Feurerstein – lekarz medyczny, pisarz, mówca i edytor Dentistry Today; 
Marty Jablow – lekarz medyczny, pisarz i konsultant dr BiCuspid'a; oraz Parag Kachalia – 
chirurg stomatologiczny, wiceprzewodniczący wydziału Przedklinicznej Edukacji, Badań 
Naukowych i Technologii University of Pacific School of Dentistry.	

„VELscope Vx ma naprawdę wiodącą technologię i po raz kolejny, szósty rok z rzędu, jest 
oznaczony nagrodą »Najlepszy w swojej klasie«” – twierdzi dr David Gane, prezes LED 
Medical Diagnosis. „To wielki zaszczyt, że można otrzymać nagrodę przyznawaną przez panel 
składający się z najbardziej prestiżowych liderów w technologii stomatologicznej”.	

O firmie LED Medical Diagnosis Inc.	

Założona w 2003 r. z siedzibą w Vancouver, British Columbia, Kanada, firma LED Medical 
Diagnois Inc., a zwłaszcza jej filie LED Dental inc. i  LED Dental Ltd., zapewniają dentystom i 
specjalistom zdrowia jamy ustnej zaawansowane urządzenia do wizualizacji oraz 
oprogramowanie, w tym nagrodzoną technologię wizualizacji fluorescencji tkanek VELscope 
Vx. Wspierany przez zespół doświadczonego przywództwa i przeznaczonej do wyższych 
standardów obsługi i pomocy technicznej – LED Dental jest zobowiązany do zapewnienia 
stomatologom najlepszej dostępnej technologii identyfikacji zmian i dodawania wiodących 
produktów do swojego portfolio.	

Obecnie firma znajduje się na TSX Venture Exchange (TSX-V) pod symbolem „LMD”, 
OTCQX1 pod symbolem „LEDIF”, a także na Frankfurckiej Giełdzie Papierów Wartościowych 
pod symbolem „LME”.	

O Cellerant Consulting Group	

Założona i prowadzona przez prezesa dr Lou Shuman'a, lekarza medycyny, CAGS Cellerant 
zapewnia strategiczny wgląd w rynek stomatologii, doświadczenie kliniczne, implementację 
zasobów i techniczne wsparcie na szybszy rozwój firm stomatologicznych, należących do 
klientów. Usługi Cellerant'a obejmują nową koncepcję inkubacji, ocenę kliniczną produktu i 
jego rozwój, internetowy marketing, nadzorowanie i zarządzanie relacjami z mediami 
stomatologicznymi. Jako ortodonta i były właściciel prywatnej kliniki o wielu specjalizacjach 
dr Shuman z grupą 10 lekarzy doradza klientom rozwój oferty, która łączy  oraz angażuje 
klientów związanych ze stomatologią  w budowanie relacji zapewniających stałe 
zróżnicowanie. Cellerant działa w ramach unikatowego modelu, który scala wiodące głosy w 
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klinicznej ocenie produktu i jest strategicznym partnerem firmy w celu świadczenia usług z 
bardzo łatwego dostępu do jednej sieci. 

Przyznawanie Nagrody Technologii „Najlepszy w swojej klasie” rozpoczęto w 2009 r. jako 
nową koncepcję, aby zapewnić obiektywne, niedochodowe oceny dostępnych technologii w 
dziedzinie stomatologii.  Dzięki prasie i internetowi, grupa 150 000 lekarzy stomatologów na 
całym świecie otrzymuje najnowsze informacje o  „Najlepszym w swojej klasie” przyrządzie 
diagnostycznym, a także gwarantowane są dla nich szkolenia - w wersji drukowanej i online – 
które są dostępne na rynku. Uhonorowane uczestnictwo w „Tech Expo” na corocznym 
spotkaniu American Dental Association2 oferuje bezpośrednią interakcję z firmami, a także 
centrami szkoleniowymi ds. najnowszych technologii, organizowanymi przez członków panelu, 
jak również cenionymi konsultantami Instytucji Dumy. Kursy z zeszłorocznych (2015 r.) 
spotkań wyprzedano. Tegoroczna impreza odbędzie się w dniach 20-23 października w Denver, 
Kolorado.	

*Apple i iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc.

Ani TSX Venture Exchange, ani jej dostawcy usług rozporządzenia (zgodnie z definicją polityki 
TSX Venture Exchange) nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowość czy dokładność tej 
wersji artykułu.	

Dalsze stwierdzenia	

Niniejsza informacja prasowa  obejmuje stwierdzenia, które (o ile nie są cytowane jako fakt 
historyczny) mogą zawierać informacje dotyczące przyszłego ustawodawstwa, mające 
zastosowanie w kanadyjskich dokumentach, obejmujące ryzyko i niepewność. Te dalekobieżne 
informacje zawierają instrukcje dotyczące (nieograniczające się do strategii przyszłego rozwoju 
firmy) strategie dystrybucji i oferty produktowe, możliwą rozbudowę technologii dla firmy do 
innych zastosowań medycznych, rynków czy potencjalnych wprowadzeń nowych technologii. 
Ostrzega się czytelników tej informacji prasowej, że takie oświadczenia i informacje  jedynie 
prognozują, a wyniki  firmy lub rezultaty mogą być odmienne. Czynniki, które mogą 
powodować rzeczywiste zdarzenia, mogą się znacząco różnić od tych sugerowanych przez te 
dotyczące przyszłości instrukcji. Owe instrukcje obejmują, nieograniczone przez możliwą 
konkurencję, ryzyko dystrybucji, ryzyko związane z rozwojem produktów (tj. regulacje, 
wygląd, własność intelektualna i inne czynniki opisane w raportach firmy, złożone na SEDAR). 
Oprócz tego, instrukcje zawierają roczny formularz informacji i sprawozdanie finansowe na rok 
zakończony, tj. 31 grudnia 2015 r. Te i inne czynniki należy dokładnie rozważyć, a czytelnicy 
nie powinni nadmiernie polegać na tych informacjach dotyczących przyszłości.	

 W niniejszej informacji prasowej wszystkie stwierdzenia są kwitowane oświadczeniem o 
przestrodze i można mieć pewność, że rzeczywiste wyniki lub przewidywania zmian przez 
firmę będą zrealizowane. Firma nie przyjmuje żadnego zobowiązania do aktualizacji lub 
zmiany informacji dotyczącej przyszłości, czy to z powodu nowych informacji, przyszłych 
zdarzeń, z wyjątkie przypadków przewidzianych przez prawo.											


