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ZOLL otrzymuje nagrodę za innowacyjność od firmy Frost & Sullivan
ZOLL Medical otrzymał nagrodę NORTH AMERICAN HEALTHCARE INNOVATION AWARD 2009
za innowacyjność w branŜy urządzeń medycznych od firmy Frost & Sullivan. Frost & Sullivan to jedna
z czołowych firm doradztwa strategicznego wspierająca swoich klientów w osiąganiu przewagi
konkurencyjnej poprzez innowacyjność, wzrost oraz przywództwo. Firma ZOLL została uznana za
światowego lidera w dziedzinie defibrylacji i resuscytacji dzięki rozwiązaniom, które
zrewolucjonizowały intensywną terapię i przyniosły postęp w resuscytacji poprzez stymulację,
defibrylację, resuscytację krąŜeniową, transmisję danych oraz resuscytację płynową.
„ZOLL poprzez swoje innowacje przyczynia się do wprowadzenia nowego poziomu w diagnozowaniu i
leczeniu zatrzymania krąŜenia, co skutkuje lepszymi wynikami klinicznymi i poprawą jakości Ŝycia
pacjentów.” - powiedział Greg Burk, analityk Frost & Sullivan. „Śledząc wnikliwie obszar intensywnej
terapii i ogólne trendy w ochronie zdrowia, ZOLL wciąŜ dostarcza zintegrowanych rozwiązań, które
obejmują wszystkie aspekty resuscytacji ratującej Ŝycie. Portfolio produktowe zintegrowanych
rozwiązań w intensywnej terapii stanowi przełomowe odpowiedzi na rosnący popyt wciąŜ
zmieniającego się rynku i słuŜy ratownikom pierwszej linii, personelowi medycznemu, jednostkom
rządowym i ratownikom niezawodowym.”
O przyznaniu nagrody firmie ZOLL zadecydowały między innymi takie kwestie jak wyróŜniający
stopień innowacyjności w porównaniu do konkurentów, rewolucyjne rozwiązania technologiczne,
proaktywne podejmowanie inicjatyw słuŜących podnoszeniu wartości dla klientów oraz przyczynianie
się do postępu całej branŜy poprzez działalność badawczą.
Na szczególną uwagę w gamie ZOLL zasługuje
obecna we wszystkich defibrylatorach funkcja
Real CPR Help, która daje ratownikowi w czasie
rzeczywistym informację o skuteczności ucisków
klatki piersiowej pod względem tempa oraz
głębokości.

R Series

Defibrylatory R Series, E Series i AED Pro oferują
funkcję See-Thru CPR - unikalny filtr pozwalający
ratownikowi obserwować zapis EKG pacjenta bez
przerywania ucisków klatki piersiowej dzięki
odfiltrowaniu artefaktów.

E Series

Rewolucyjna platforma resuscytacyjna AutoPulse w sposób nieinwazyjny zapewnia
utrzymanie na normalnym poziomie przepływu krwi w mózgu i klatce piersiowej.
„Nagroda przyznana przez Frost & Sullivan wspiera naszą wizję poprawy
skuteczności terapii nagłego zatrzymania krąŜenia, głównej przyczyny nagłej
śmierci na świecie” - powiedział Jonathan A. Rennert, prezes firmy ZOLL. „Nasza
główna siła tkwi w ciągłej koncentracji na postępie technologicznym w resuscytacji.
Uczyniliśmy na tym polu znaczące kroki, takie jak przełomowe rozwiązania Real
CPR Help oraz See-Thru CPR. Poszerzyliśmy takŜe nasze spektrum działania o
transmisję danych oraz leczenie hipotermii, aby w przyszłości zapewniać pacjentom
coraz lepszą opiekę.”
AutoPulse

Na podstawie materiałów prasowych ZOLL® Medical.
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