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Do natychmiastowej publikacji 

VELscope® Vx firmy LED Medical Diagnostics otrzymuje ósmy raz z rzędu 

nagrodę Cellerant Technology Award “Najlepszy w klasie” w 2018r. 

Vancouver, BC - 26 września 2018 r. - LED Medical Diagnostics Inc. (LED Medical lub firma), 

z dumą ogłosiła, że jego system Velscope® Vx Enhanced Oral Assessment, wyprodukowany 

przez spółkę zależną LED Dental Inc. (LED Dental), otrzymał nagrodę Cellerant Technology 

Award za najlepszą technologię po raz ósmy z rzędu. VELscope Vx został po raz kolejny 

uznany za wiodące urządzenie w kategorii “badań przesiewowych”, nadal uznawane za 

awangardową technologię w kosmosie. 

VELscope Vx wykorzystuje technologię fluorescencji tkankowej, aby służyć jako uzupełnienie 

tradycyjnego kompleksowego badania jamy ustnej, pomagając w ulepszonej wizualizacji 

różnych nieprawidłowości w obrębie błony śluzowej jamy ustnej, w tym raka jamy ustnej i pre-

złośliwej dysplazji. Lekarze mogą włączyć technologię VELscope do istniejącego protokołu 

badań przesiewowych jako dodatkowe narzędzie, aby zapewnić wizualizację obszarów 

zainteresowania, nawet tych, które mogą nie być widoczne, a nawet widoczne gołym okiem. 

“Otrzymanie nagrody Cellerant Technology Award “najlepszej w klasie” jest zaszczytem ze 

względu na rygorystyczny proces oceny produktu i uznaną kliniczną wiedzę członków 

zespołu,” oświadcza Wayne Rees, wiceprezes ds. Obrazowania VELscope dla LED Dental. 

“Jesteśmy dumni, że grupa szanowanych liderów myśli dentystycznych nadal obserwuje 

wartość technologii VELscope w nowoczesnej praktyce stomatologicznej przez tak długi czas.” 

Nagroda Cellerant Technology Award “najlepsza w klasie” to jedna z najbardziej prestiżowych 

wyróżnień branży stomatologicznej, uznająca innowacyjność producentów i usługodawców. 

Najlepsze klasy wyróżnienia są wybierane przez panel czołowych przedstawicieli technologii 

dentystycznych, którzy spotykają się każdego roku w celu omówienia, debaty i podjęcia 

decyzji, które produkty zasługują na uznanie. 
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“Widzimy przyspieszenie tempa innowacji w stomatologii, co jest przesunięciem z naszej 

oceny zaledwie kilka lat temu,” mówi dr John Flucke, jeden z głównych dyrektorów ds. 

Rozwoju firmy Cellerant i członek panelu “Najlepszy w klasie”. “Selekcja zwycięzcy 

“Najlepszego w klasie” rozpoznaje producentów, którzy opracowują technologie naprawdę 

wyjątkowe.” 

Dr David Gane, CEO firmy LED Medical, twierdzi, że: “nasz zespół VELscope nieustannie 

stara się dostarczać innowacje, które odróżniają naszą technologię od konkurencji. 

Otrzymanie ósmej z rzędu nagrody “Najlepszej w klasie” wzmacnia wysiłki całego naszego 

zespołu w dostarczaniu wiodących w swojej klasie wspomagających badań przesiewowych na 

światowy rynek stomatologiczny.” 

Zwycięzcy nagrody Najlepszej w klasie Technology Award zostaną zaprezentowani podczas 

Dorocznego Spotkania ADA w 2018 roku w Honolulu w dniach 18-22 października. Specjaliści 

w dziedzinie stomatologii będą mieli niepowtarzalną okazję, by zapoznać się z najlepszymi 

technologiami, w tym VELscope Vx, z pierwszej ręki na spotkaniu ADA, a także wysłuchać 

wykładu członków panelu na temat tych produktów podczas targów Digital Future of Dentistry 

Technology Expo. 

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www: www.velscope.com. 

O  LED Medical Diagnostics Inc. 

LED Medical Diagnostics Inc. jest dostawcą technologii obrazowania stomatologicznego, 

skupiającym się na dostarczaniu najnowocześniejszego oprogramowania i systemów 

obrazowania. Poprzez swoje w pełni zależne spółki LED Dental Inc., LED Dental Ltd. i Apteryx 

Inc., LED Medical od ponad 20 lat zapewnia dentystom i specjalistom zdrowia jamy ustnej 

zaawansowane produkty do obrazowania diagnostycznego i oprogramowanie.  

Opatentowane technologie LED obejmują VELscope Vx Enhanced Oral Assessment i 

TUXEDO Intraoral Sensors, oprócz oprogramowania XtraVision firmy Apteryx, XVWeb i 
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XrayVision DCV. Wspierany przez doświadczony zespół liderów i poświęcony wyższym 

poziomom usług i wsparcia, LED zobowiązuje się zapewnić dentystom najlepsze dostępne 

technologie, identyfikując i dodając wiodące produkty do rosnącego portfolio. Spółka jest 

obecnie notowana na TSX-V pod symbolem LMD, OTCQB pod symbolem LEDIF, a także na 

giełdzie we Frankfurcie pod symbolem LME. 

O nagrodzie Cellerant Technology Award Najlepszej w klasie 

Od inauguracyjnej prezentacji w 2009 r. nagrody Najlepszej w klasie Technology Awards 

zaowocowały wyjątkową przestrzenią w stomatologii, tworząc świadomość w społeczności 

producentów, która prowadzi dyskusję na temat tego, jak praktyki będą działać teraz i w 

przyszłości. 

Proces selekcji opiera się na panelu ekspertów dentystów uznawanych za liderów myśli i 

wychowawców. Są wśród nich dr Paul Feuerstein, dr John Flucke, dr Marty Jablow, dr Pamela 

Maragliano-Muniz, dr Chris Salierno i dr Lou Shuman. W ciągu każdego roku członkowie 

panelu wyszukują i prowadzą badania nad potencjalnie zmieniającymi praktykę technologiami, 

z obradami nad kandydatami i ostatecznym głosowaniem odbywającym się w lutym. Paneliści 

nie mogą głosować w żadnej kategorii, w której mają relacje z doradcami. Cały proces selekcji 

jest prowadzony i zarządzany na zasadzie not-for-profit. 

O dalsze informacje o nagrodach Cellerant Awards Najlepszej w klasie oraz tegorocznych 

zwycięzcach, wejdź na stronę: www.cellerantconsulting.com/bestofclass 

O  Cellerant Consulting Group 

Założona i kierowana przez dyrektora generalnego Dr. Lou Shumana, lekarza i chirurga 

stomatologii, Cellerant zapewnia strategiczne analizy rynku dentystycznego, wiedzę kliniczną, 

zasoby wdrożeniowe i wsparcie w celu przyspieszenia rozwoju dla stomatologicznych firm 

klienta. Usługi firmy Cellerant obejmują nową koncepcję inkubacji, ocenę produktów 

klinicznych, opracowywanie produktów, rozwój programów kształcenia ustawicznego i 
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sponsorowanie CE, branding strategiczny i marketing, marketing internetowy, generowanie 

leadów i zarządzanie medycznymi mediami stomatologicznymi. Jako ortodonta i były właściciel 

10-osobowej grupy lekarzy specjalizujących się w praktykach prywatnych, Dr. Shuman 

prowadzi klientów, aby oferować produkty, które angażują klientów stomatologicznych i 

zapewniają trwałe zróżnicowanie. Cellerant działa w oparciu o unikalny model, który łączy 

wiodące głosy w zakresie oceny produktów klinicznych i strategicznych firm partnerskich w 

celu zapewnienia menu usług z jednej łatwo dostępnej sieci. 

Ani TSX Venture Exchange, ani jej dostawca usług regulacyjnych (zgodnie z definicją tego 

terminu w polityce TSX Venture Exchange) nie ponoszą odpowiedzialności za adekwatność 

lub dokładność tego wydania. 

Wypowiedzi prognozujące 

Niniejsza informacja prasowa zawiera oświadczenia, które w zakresie, w jakim nie stanowią 

one odwołania do faktów historycznych, mogą stanowić informacje wybiegające w przyszłość 

zgodnie z obowiązującymi kanadyjskimi przepisami o papierach wartościowych, które wiążą 

się z ryzykiem i niepewnością. Takie wypowiedzi prognozujące lub informacje obejmują 

oświadczenia dotyczące, ale nie ograniczają się do przyszłej strategii rozwoju Spółki, jej 

strategii dystrybucji i oferty produktowej, potencjalnego rozszerzenia technologii Spółki na inne 

aplikacje medyczne lub rynki, lub potencjalnego wprowadzenia nowych technologii przez 

Firmę. Osoby czytające niniejszy komunikat prasowy są ostrzegane, że takie oświadczenia lub 

informacje są jedynie prognozami, a rzeczywiste przyszłe wyniki lub działanie Korporacji mogą 

się zasadniczo różnić. Mogą istnieć pewne czynniki powodujące różnice pomiędzy 

sugerowanymi oczekiwaniami a uzyskanymi wynikami; czynniki takie jak: ryzyko konkurencji, 

ryzyko dystrybutora, ryzyko rozwoju produktu, np. przepisy, projekt, własność intelektualna, jak 

i również inne czynniki opisane w Raportach korporacyjnych zostały złożone w SEDAR wraz z 

rocznym formularzem informacyjnym i raportem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 

2017 r.. Te i inne czynniki należy uważnie przeanalizować, a czytelnicy nie powinni nadmiernie 

polegać na takich wybiegających w przyszłość informacjach. Wszystkie stwierdzenia 
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odnoszące się do przyszłości przedstawione w niniejszym komunikacie prasowym są objęte 

niniejszym ostrzeżeniem i nie można zagwarantować, że rzeczywiste wyniki lub rozwój 

przewidywane przez Spółkę zostaną zrealizowane. Spółka zrzeka się wszelkich zamiarów lub 

obowiązku aktualizacji lub rewizji informacji wybiegających w przyszłość, czy to w wyniku 

nowych informacji, przyszłych zdarzeń lub w inny sposób, z wyjątkiem przypadków 

wymaganych przez prawo. 
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