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Milestone Medical, Inc. Ogłasza Strategię Dystrybucji i Komercjalizacji 

Systemu Dozowania Znieczulenia Zewnątrzoponowego na Bliskim Wschodzie i 

Północnej Afryce (region MENA) 

LIVINGSTON, NJ, 3 marca 2017 -- Milestone Medical, Inc. (WAR: MMD) ogłasza rozpoczęcie 
procesu komercyjnego wdrożenia systemu dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego w Libanie. 
Milestone Medical wspólnie ze spółką Sterimed, dystrybutorem systemu dozowania znieczulenia 
zewnątrzoponowego w Libanie kieruje sprzedaż urządzenia do oddziałów anestezjologicznych w 
publicznych szpitalach i obecnie jest w  trakcie przeprowadzenia oceny klinicznej urządzenia w pięciu 
szpitalach w Libanie. W oparciu o opublikowane dane kliniczne dotyczące zastosowania systemu 
dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego wśród pacjentów z dodatkowymi schorzeniami, lekarze 
praktycy i kluczowi liderzy opinii z rejonu Bliskiego Wschodu wyrazili zainteresowanie wykorzystaniem 
systemu w wymagającym zabiegu znieczulenia przykręgowego w odcinku piersiowym w kardiochirurgii 
oraz zastosowaniem systemu znieczulenia zewnątrzoponowego w pediatrii. 
 
Milestone Medical kontynuuje współpracę z kluczowymi liderami opinii w zakresie wykorzystania 
systemu dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego i zwiększenia użyteczności klinicznej wśród 
lekarzy anestezjologów we Włoszech w szpitalach w Rzymie, Florencji, Neapolu i Pesaro. Dodatkowe 
dane kliniczne zebrane podczas badań zostaną zaprezentowane podczas kolejnego zebrania 
Europejskiego Stowarzyszenia Anestezjologii w Genewie w Szwajcarii od 3 do 5 czerwca 2017 r. 
Kongres Euroanesthesia jest największym corocznym wydarzeniem dotyczącym anestozjologii, 
medycyny okołooperacyjnej, intensywnej terapii, medycyny interwencyjnej i leczenia bólu. 
 
Spółka Milestone Medical zaprezentowała urządzenie podczas Arab Health 2017, największym 
wydarzeniu skupiającym specjalistów z zakresu medycyny i sprzedaży sprzętu medycznego z regionu 
MENA - Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki oraz drugim największym kongresie medycznym na 
świecie. Dostrzegliśmy duże zainteresowanie dotyczące dystrybucji naszego systemu dozowania 
znieczulenia zewnątrzoponowego i iniekcji dostawowych w rejonie MENA i Azji/Pacyfiku. Spółka 
Milestone Medical posiada podpisane umowy z dystrybutorami systemu dozowania znieczulenia 
zewnątrzoponowego w Egipcie, Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Libanie jako element 
komercjalizacji urządzenia na Bliskim Wschodzie. Milestone Medical uzyskała pozwolenie na sprzedaż 
urządzenia w Arabii Saudyjskiej. Milestone Medical dzięki współpracy ze spółką Al-Hayat, 
dystrybutorem systemu dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego na terenie Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich rozpoczęła sprzedaż bezpośrednią urządzenia wśród 30 lekarzy anestezjologów 
podczas Pan Arab Congress of Anesthesia w Dubaju i Al Ain. Spółka planuje rozbudowę sieci 
dystrybutorów w Europie, na Bliskim Wschodzie i USA, tak aby wkrótce po uzyskaniu zgody FDA, które 
planowane jest na pierwszą połowę tego roku, przeprowadzić pełny proces komercyjnego wdrożenia 
systemu dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego na świecie. 
 
Technologia Dynamicznego Wykrywania Ciśnienia (ang. DPS - Dynamic Pressure Sensing 
Technology™) stanowi skuteczną alternatywę umożliwiającą zlokalizowanie przestrzeni 
zewnątrzoponowej w porównaniu do bardziej kosztownych metod jak ultrasonografia i fluoroskopia. 
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Ostatnia publikacja w Journal Regional Anesthesia and Pain Medicine potwierdziła w sposób 
niezależny niski odsetek błędu podczas wykonywania morfologii odcinka ST w kardiologii. System 
dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego oparty na technologii CompuFlo™ jest pierwszym 
komercyjnym urządzeniem z możliwościami generatora przebiegu i dynamicznego wykrywania 
ciśnienia. 
 
Leonard Osser, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Milestone Medical, komentuje, “Widzimy 
zainteresowanie naszym systemem dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego ze strony praktyków 
medycznych w Europie i rejonie MENA, w tym zastosowaniem urządzenia wśród dzieci i pacjentów z 
dodatkowymi schorzeniami.” 
 
 
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. 
Spółka otrzymała znak CE i pozwolenie na sprzedaż obu systemów w Unii Europejskiej. Więcej 
informacji na stronie: www.medicalmilestone.com. 
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