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Nagroda dla Najlepszego Innowacyjnego Produktu dla Welch Allyn
17 października, na konferencji MedSurg i Expo przeprowadzonej z inicjatywy Stowarzyszenia
Dystrybutorów Przemysłu Medycznego Health Industry Distributors Association (HIDA), w Chicago,
firma Welch Allyn, lider rozwiązań na rynku urządzeń ratownictwa medycznego, otrzymała nagrodę
dla Najlepszego Innowacyjnego Produktu Roku za mankiet do pomiaru ciśnienia krwi FlexiPort.
Przedstawiciel handlowy firmy, pan Derek Thompson, zajął drugie miejsce w kategorii Przedstawiciel
Roku, a producent, firma Welch Allyn, otrzymała drugą nagrodę w kategorii Wystawca Roku.
Mankiet FlexiPort otrzymał tytuł Produktu Roku na podstawie oceny innowacyjności, łatwości użycia,
ulepszenia opieki nad pacjentem i uznania dystrybutorów. FlexiPort przewyższył pozostałe produkty
we wszystkich tych kategoriach. Opatentowany port mankietu umożliwia łatwe podłączenie do niemal
każdego urządzenia do pomiaru ciśnienia krwi. Port obraca się o 360 stopni, co zapobiega
splątywaniu się przewodów i zwiększa komfort pacjenta.
„Przedstawiciele handlowi uwielbiają prezentować ten produkt swoim klientom, bo rozwiązuje on wiele
problemów, z którymi na co dzień spotyka się personel placówek opieki zdrowotnej i ułatwia ich pracę.
Stworzyliśmy wiele wirtualnych i drukowanych narzędzi dla przedstawicieli handlowych, które mają na
celu wspomaganie sprzedaży.” – mówi John Haberstsock, dyrektor marketingu.
Mankiet FlexiPort zaprojektowano z myślą o uproszczeniu procedur stosowanych w placówkach
opieki zdrowotnej, mających duży wpływ na liczbę mankietów w szpitalach, i wsparciu
technologicznym polegającym na stworzeniu możliwości używania jednego mankietu z niemal każdym
urządzeniem. Mankiet występuje w wersji jednorazowego i wielokrotnego użytku oraz w wielu
rozmiarach. „ Dla dystrybutorów i przedstawicieli handlowych pojawienie się tego produktu oznacza
zwiększoną standaryzację w szpitalach, centrach chirurgicznych, dużych przychodniach i klinikach”,
mówi Haberstock.
FlexiPort uławia pracę, ponieważ pozwala poświęcić więcej czasu pacjentowi. Kolejną zaletą
stosowania mankietu FlexiPort w warunkach szpitalnych jest istotne ograniczenie ryzyka kontaminacji
krzyżowej. Po przyjęciu do szpitala, każdy pacjent otrzymuje jeden mankiet i korzysta z niego podczas
całego pobytu w szpitalu, co istotnie pomaga ograniczyć rozprzestrzenianie się drobnoustrojów
chorobotwórczych. Derek Thompson, II miejsce w kategorii Przedstawiciel Roku.
Nagrody Doskonałości HIDA wyróżniają firmy, które sprzedają innowacyjne produkty, i przedstawicieli
handlowych, którzy prezentują, wspierają i sprzedają wyroby medyczne i produkty zdrowotne. W
ubiegłym roku firma Welch Allyn otrzymała nagrodę Promocja Roku za program Try and Buy –
Spróbuj i Kup. W zeszłym roku firma została także uhonorowana nagrodą Doskonałość Obsługi
(Manufacturer Excellence in Service Award (MESA), która wyróżnia producentów wyrobów
medycznych i chirurgicznych, wspierających dystrybutorów oferowaniem usług najwyższej jakości.
Produkty firmy Welch Allyn wielokrotnie zdobywały tytuł Produktu Roku, ostatnio w 2007 roku za
wziernik bezprzewodowy, a wcześniej, w 2004 roku, za otoskop MacroView.
Welch Allyn
Firma Welch Allyn, założona w 1915 roku z siedzibą w Skaneateles Falls, New York (USA), jest
wiodącym na świecie producentem medycznych urządzeń diagnostycznych i powiązanych rozwiązań
cyfrowych. Zatrudniające ponad 2300 osób w 17 krajach świata przedsiębiorstwo pomaga sprawować
lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom medycznym na całym świecie najlepszą możliwą opiekę nad
pacjentem, rozwijając innowacyjne produkty, przełomowe technologie i najnowocześniejsze
rozwiązania, służące zwiększeniu liczby obsługiwanych pacjentów, wykrywalności i liczby
wyleczonych pacjentów. Więcej informacji o firmie wraz z pełną gamą produktów i rozwiązań znajduje
się na stronie internetowej www.welchallyn.com.
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Welch Allyn won the Best New Product of the Year Award
Welch Allyn, a leading manufacturer of frontline medical products and solutions, won Best New
Product of the Year for its FlexiPort blood pressure cuff at the Health Industry Distributors
Association (HIDA) MedSurg Conference and Expo in Chicago on Oct. 17. Welch Allyn sales
representative.
Derek
Thompson
was
named
runner-up
for
Manufacturer
Representative of the Year, and the company was named runner-up for Best Exhibit.
The FlexiPort cuff was awarded Product of the Year based on its innovation, ease of use, impact on
patient care and distributor acceptance. FlexiPort excels in each of these areas. The cuff's patented
port
fitting
allows
for
easy
attachment
to
virtually
any
blood
pressure
device. The port rotates 360 degrees to prevent tube kinks and increase patient comfort.
"Distributor reps love to show this product to their customers because it solves many of the issues
faced by healthcare facilities, and simplifies the job of the clinician. We've also created numerous
Web- and print-based tools to help reps effectively sell this product," said John Haberstock, marketing
director.
The FlexiPort cuff is designed to make facility standardization simpler and easier than ever before,
resulting in a dramatic effect on cuff inventory in hospitals, and helping office-based settings by
making it simple and easy to use one cuff with nearly any device. This versatile
cuff is available in both disposable and reusable versions in a wide range of sizes. "For distributors
and sales representatives, this product means increased standardization opportunities in hospitals,
surgery centers and large offices and clinics," said Haberstock.
The FlexiPort cuff makes life easier by giving clinicians more time to spend with patients, rather than
searching for cuffs. Another strong benefit for hospitals using FlexiPort on a single-patient-use basis
is
that
cross
contamination
can
be
significantly
reduced.
Upon
being
admitted to a hospital, patients retain one cuff as they move throughout the facility, which helps limit
the passing of infectious diseases. Derek Thompson, Manufacturer Rep of the Year Runner-Up.
The HIDA Awards of Excellence recognize the companies that are able to sell innovative products
and, more specifically, the sales representatives who demonstrate, advocate and sell health and
medical devices. Last year, Welch Allyn won Sales Promotion of the Year with the Try and Buy
program. Also last year, Welch Allyn won the Manufacturer Excellence in Service Award (MESA),
which recognizes medical and surgical products manufacturers who support distributor efforts by
providing the highest level of service. Welch Allyn products have been awarded Product of the Year
multiple times, most recently for the Cordless Specula Lighting System in 2007 and the MacroView
Otoscope in 2004.

About Welch Allyn
Founded in 1915 and headquartered in Skaneateles Falls, New York (USA), Welch Allyn is a leading
global manufacturer of medical diagnostic equipment and a complete range of digital and connected
solutions. With over 2,300 employees working in 17 different countries, Welch Allyn specializes in
helping doctors, nurses, and other frontline practitioners across the globe provide the best patient
care by developing innovative products, breakthrough technologies, and cutting-edge solutions that
help them see more patients, detect more conditions, and improve more lives. More information about
Welch Allyn and its complete line of connected products and solutions may be found at
www.welchallyn.com.
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