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Milestone Medical ogłasza powołanie Daniela Goldbergera na stanowisko 
Dyrektora Generalnego, odpowiedzialnego za komercjalizację systemu dozowania 

znieczulenia zewnątrzoponowego na świecie 

 
LIVINGSTON, NJ, 12 lipca 2017 r. -- Milestone Medical Inc. (WAR: MMD) ogłosiła w 

dniu dzisiejszym powołanie Daniela Goldbergera na stanowisko Dyrektora Generalnego. 
Zmiana na tym stanowisku nastąpiła wkrótce po uzyskaniu  przez Spółkę w dniu 12 
czerwca 2017 r. zezwolenia Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (ang. U.S. 
Food & Drug Administration – FDA) na sprzedaż sterowanego komputerowo systemu 
dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego CompuFlo® na terenie Stanów 
Zjednoczonych. Daniel Goldberger będzie odpowiedzialny za koordynowanie procesu 
komercjalizacji urządzeń medycznych na rynkach globalnych, w tym pełnego 
komercyjnego wdrożenia systemu dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego 
CompuFlo®. System ten po raz pierwszy w tak precyzyjny sposób umożliwia lekarzom 
anestezjologom i pracownikom medycznym określenie umiejscowienia igły podczas 
iniekcji i pomiar ciśnienia w czasie rzeczywistym. 
 
Szacuje się, że rynek znieczuleń zewnątrzoponowych w USA wart jest około 1 mld USD.  
Wiele osób rezygnuje ze stosowania znieczulenia ze względu na duże ryzyko powikłań 
podczas konwencjonalnego zabiegu iniekcji znieczulenia, włączając silny ból, 
przypadkowe nakłucie opony twardej i paraliż. Dzięki możliwości regulacji i kontroli 
tempa przepływu technologia CompuFlo umożliwia bezbolesne iniekcje, podczas gdy 
system DPS® (system dynamicznego wykrywania ciśnienia), wykorzystujący czujniki 
ciśnienia wewnątrztkankowego, sygnały dźwiękowe i wizualizację graficzną, ułatwia 
pracownikom medycznym identyfikację przestrzeni zewnątrzoponowej u pacjenta. 
 
Daniel Goldberger jest doświadczonym specjalistą, menedżerem i konsultanem z 35-
letnim doświadczeniem na rynku medycznym z zakresu marketingu, skalowania 
sprzedaży urządzeń medycznych, zarządzania łańcuchem dostaw oraz analityki 
biznesowej. Daniel Goldberger obejmował stanowiska dyrektorskie i kierownicze w 
spółkach medycznych, w tym Xtant Medical Holdings, Sound Surgical 
Technologies/Solta Medical, Xcorporeal, and Glucon. Jako Dyrektor Generalny w Xtant 
był odpowiedzialny za 3-krotny wzrost sprzedaży urządzeń medycznych z 30 milionów 
USD do 90 milionów USD w ciągu 3,5 roku. Kierował również rozwojem spółki Xtant w 
okresie wzrostu rentowności zysku netto i wartości spółki. Daniel Goldberger odegrał 
również znaczącą rolę w generowaniu wzrostu przychodów spółki Sound Surgical z 
poziomu 9 milionów USD do 40 milionów USD w ciągu 6 lat dzięki restrukturyzacji i 
wprowadzaniu  nowych produktów. Daniel Goldberger posiada tytuł licencjata na 
Wydziale Mechaniki na Uniwersytecie MIT oraz magistra inżyniera na Wydziale 
Mechaniki na Uniwersytecie Stanforda. 
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"Cieszę się, z możliwości objęcia kierownictwa w spółce Milestone Medical  w tak 
przełomowym momencie transformacji z spółki zajmującej się działalnością badawczo-
rozwojową w spółkę komercjalizującą urządzenia medyczne.” komentuje Daniel 
Goldberger. “Sterowane komputerowo, bezbolesne medyczne systemy dozowania 
znieczulenia posiadają potencjał do całkowitej zmiany sposobu podawania znieczulenia. 
W kolejnych latach będziemy skupiać się na prowadzeniu działań marketingowych i 
sprzedażowych, w tym budowaniu globalnej sieci dystrybucji. Od momentu  uzyskania 
pozwolenia na sprzedaż obu urządzeń medycznych w Unii Europejskiej, nawiązaliśmy 
już pozytywne relacje z kluczowymi liderami opinii w Europie. Liczę, że wkrótce po 
uzyskaniu zgody FDA, uda mi się z sukcesem kierować sprzedaż systemu dozowania 
znieczulenia zewnątrzoponowego do pracowników medycznych, którzy docenili zalety 
naszej technologii.” 
 
Leonard Osser, założyciel, były Dyrektor Generalny oraz obecny Członek Rady 
Dyrektorów komentuje, "Bardzo miło mi oznajmić objęcie przez Daniela Goldbergera 
funkcji Dyrektora Generalnego. Wierzę, że liczne sukcesy i doświadczenie Daniela z 
zakresu wprowadzenia urządzeń medycznych na rynki światowe pozwolą kreować 
sprzedaż produktów Milestone Medical. Jego umiejętności i doświadczenie doskonale 
wpisują się w długoterminową strategię rozwoju spółki, która obejmuje sprzedaż 
innowacyjnych systemów do wykonywania bezbolesnych znieczuleń 
zewnątrzoponowych na rynki globalne, w tym USA i Unii Europejskiej.” 
 
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 systemu iniekcji dostawowych na terenie Stanów 
Zjednoczonych. Spółka otrzymała znak CE i pozwolenie na sprzedaż obu systemów w 
Unii Europejskiej, a także zezwolenie Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków na 
sprzedaż systemu dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego na terenie USA. Więcej 
informacji na stronie: www.medicalmilestone.com. 
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