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Milestone Medical Rozpoczęła Badania Kliniczne Systemu Dozowania Znieczulenia Zewnątrzoponowego w 

Renomowanej Klinice Leczenia Bólu w Stanach Zjednoczonych 

LIVINGSTON, NJ, 5 marca 2015 -- Milestone Medical Inc. (WAR: MMD) ogłosiła dzisiaj rozpoczęcie głównych badań 

klinicznych systemu do wykonywania precyzyjnych i bezpiecznych znieczuleń w przestrzeń zewnątrzoponową w 

renomowanej klinice leczenia bólu w Stanach Zjednoczonych. Spółka Milestone Medical spełniła już wymogi 

Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków tj. standardu FDAAA 801, dotyczącego dostarczenia informacji na temat 

badań klinicznych Dyrektorowi Narodowych Instytutów Zdrowia celem wpisu urządzenia do rejestru i bazy wyników 

badań klinicznych, prowadzonego przez ClinicalTrials.gov. Obecnie prowadzona jest rekrutacja do badań klinicznych, a 

pierwsi pacjenci uczestniczą już w badaniach w wyżej wymienionej klinice. 

Leonard Osser, Prezes Zarządu Milestone Medical komentuje, “Doceniamy  możliwość współpracy i wsparcie ze strony 

jednej z najbardziej nowoczesnych i najlepiej wyposażonych klinik, specjalizujących się w leczeniu bólu w Stanach 

Zjednoczonych. Centrum to zatrudnia wielu lekarzy specjalistów oraz posiada dostęp do dużej liczby pacjentów 

cierpiących na liczne schorzenia wymagające podania znieczulenia zewnątrzoponowego.  Wierzymy, że nasz system 

dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego znacznie poprawi skuteczność leczenia bóli chronicznych oraz jednocześnie 

zwiększy bezpieczeństwo iniekcji dla pacjenta i zredukuje ryzyko błędu lekarskiego. Badania kliniczne posłużą jako ważny 

krok naprzód w kierunku weryfikacji naszej technologii wykrywania ciśnienia w Stanach Zjednoczonych. Po zakończeniu 

badań klinicznych, planujemy przeprowadzenie analizy statystycznej badań i powrót do finalnego etapu zatwierdzenia 

urządzenia do obrotu przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków.” 

O Milestone Medical Inc. 

Firma Milestone Medical, Inc. opracowała sterowane komputerowo, bezbolesne medyczne systemy dozowania 

znieczulenia zewnątrzoponowego oraz iniekcji dostawowych oparte na opatentowanej technologii firmy Milestone 

Scientific Inc. Opracowanie systemu dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego oraz systemu iniekcji dostawowych 

zostało zakończone. Obecnie Firma oczekuje na wydanie zezwolenia na wprowadzenie na rynek obu systemów na 

terenie Stanów Zjednoczonych oraz Chin. Spółka otrzymała znak CE i pozwolenie na sprzedaż obu systemów w Unii 

Europejskiej. Więcej informacji na stronie:  www.medicalmilestone.com.  
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