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Η Hill-Rom κερδίζει βραβείο στο 10ο ετήσιο 
διαγωνισμό Βραβείων Ποιότητας Ιατρικών Συσκευών

Η Hill-Rom, παγκοσμίως κορυφαία εταιρεία 
παροχής λύσεων στον τομέα της ιατρικής 
περίθαλψης, είναι μεταξύ των νικητών στο 10ο 

ετήσιο διαγωνισμό Βραβείων Ποιότητας 
Ιατρικών Συσκευών (MDEA) με το προϊ-
όν Vest Airway Clearance System (Vest 
Σύστημα Κάθαρσης Αεραγωγών), model 
205. Το προϊόν αυτό αποτελεί μια εύ-
κολη στη χρήση συσκευή κάθαρσης 
των αεραγωγών, σχεδιασμένη τόσο για 
παιδιά, όσο και για ενηλίκους. Πρόκειται 
για μια εναλλακτική πρόταση της φυσι-
κοθεραπείας θώρακος, σχεδιασμένη για 
χρήση σε οξέα και χρόνια αναπνευστικά 
προβλήματα, η οποία χρησιμοποιεί υψηλής συχνότητας παλ-
μούς για να απομακρύνει τις πνευμονικές εκκρίσεις.

«Η αφοσίωση της Hill-Rom στη συνεχή βελτίωση των προϊόντων 
της για τους ασθενείς και τους ανθρώπους που τους φροντίζουν, 
αντανακλάται σε προϊόντα όπως το Vest Airway Clearance System», 
επεσήμανε ο Peter Soderberg, πρόεδρος της Hill-Rom. «Είμαστε ιδι-
αιτέρως υπερήφανοι για το Βραβείο Ποιότητας Ιατρικών Συσκευών με 
το οποίο τιμήθηκε το προϊόν μας, καθώς αντιπροσωπεύει μία αναγνώ-
ριση από το μεγαλύτερο πρόγραμμα βραβείων ιατρικής τεχνολογίας. 

Δεδομένου του αριθμού των καινούριων ιατρικών 
προϊόντων που παρουσιάζονται κάθε χρόνο, αυτός ο 
τίτλος βοηθάει την ιατρική κοινότητα στην αναγνώριση 

της ποιότητας και της καινοτομίας». Ο δι-
αγωνισμός Βραβείων Ποιότητας Ιατρικών 
Συσκευών, ο οποίος πραγματοποιείται 
από την Canon Communications LLC, 
είναι το μοναδικό πρόγραμμα βραβείων 
το οποίο αποκλειστικά ασχολείται με την 
πρόοδο στον τομέα των ιατρικών προϊ-
όντων. Οι συμμετοχές αξιολογούνται με 
βάση το σχεδιασμό και τα μηχανολογικά 
χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων 
της καινοτομίας στη χρήση των υλικών και 

της φιλικότητας προς το χρήστη, χαρακτηριστικών τα οποία παρέχουν 
σημαντικά οφέλη στον ασθενή. «Το προϊόν αυτό παρέχει στον ασθενή 
συνεπή θεραπεία. Οι πνευμονολόγοι θεωρούν το Vest Airway Clearance 
System εύκολο στη χρήση, ασφαλές και αποτελεσματικό», αναφέρει 
ο Joe Raver, αντιπρόεδρος της εταιρείας Hill-Rom.
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