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Milestone Medical ogłasza wykorzystanie systemu dozowania znieczulenia 
zewnątrzoponowego w leczeniu pierwszego pacjenta w Szpitalu Uniwersyteckim w Miami 

 
LIVINGSTON, NJ, 8 sierpnia 2017 r. -- Milestone Medical Inc. (WAR:MMD) poinformowała w dniu 

dzisiejszym o wykorzystaniu systemu dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego w leczeniu pierwszego 
pacjenta w Stanach Zjednoczonych, w Szpitalu Uniwersyteckim w Miami (University of Miami Hospital), 
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. System 
ten po raz pierwszy w tak precyzyjny sposób umożliwia lekarzom anestezjologom i pracownikom medycznym 
określenie umiejscowienia igły podczas iniekcji i pomiar ciśnienia w tkankach w czasie rzeczywistym. 
 
“Cieszymy się z możliwości zaoferowania innowacyjnej technologii Milestone wśród pacjentów Szpitala 
Uniwersyteckiego w Miami w celu obiektywnego i dokładnego wykrycia przestrzeni zewnątrzoponowej oraz 
skutecznego i bezpiecznego podania znieczulenia zewnątrzoponowego. Miło nam poinformować, że udało 
nam się udokumentować skuteczną identyfikację miejsca wstrzyknięcia na danych konkretnego pacjenta, co 
stanowi ważne potwierdzenie kontroli jakości urządzenia,” komentuje prof. Ralf Gebhard, ceniony specjalista z 
dziedziny anestezjologii i leczenia bólu, profesor na Wydziale Anestezjologii i Znieczulenia Okołooperacyjnego 
i Leczenia Przewlekłego Bólu na Uniwersytecie w Miami. Prof. Gebhard jest kierownikiem oddziału Leczenia 
Przewlekłego Bólu i Anestezjologii oraz Wiceprzewodniczącym oddziału Badań Klinicznych. Ponadto prof. 
Gebhard jest członkiem Rady Naukowej w Milestone Medical. 
 
Mark Hochman, doktor stomatologii, Dyrektor Kliniczny i Dyrektor Działu Badań i Rozwoju w  Milestone 
Medical komentuje, "Miło nam, że nasz system dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego Compuflo®, który 
znacznie zwiększy bezpieczeństwo i skuteczność wykonywania zabiegów podawania znieczulenia 
zewnątrzoponowego, znalazł uznanie wśród praktyków medycznych i pacjentów w Stanach Zjednoczonych. 
Wykorzystanie naszego urządzenia przez anestezjologów w Szpitalu Uniwersyteckim w Miami stanowi ważny 
krok w kierunku komercyjnego wdrożenia systemu dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego Compuflo®, 
który jest pierwszym medycznym urządzeniem z naszej oferty produktowej.” 
 
Korzyści związane z użytkowaniem systemu dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego CompuFlo® zostały 
udokumentowane i potwierdzone podczas randomizowanych, otwartch, kontrolowanych badań klinicznych 
systemu CompuFlo® (ang. COMPASS - CompuFlo® Assessment Study), przeprowadzonych na terenie 
Stanów Zjednoczonych. Badania kliniczne systemu CompuFlo®, w których udział wzięło 400 pacjentów w 
podziale na dwie grupy: 240 pacjentów w leczeniu bólu przewlekłego i 160 pacjentów w bezbolesnym 
znieczuleniu porodu potwierdziły większą skuteczność i dokładność systemu w zakresie wykonywania 
bezbolesnych i dokładnych znieczuleń w przestrzeń zewnątrzoponową kręgosłupa w porównaniu do 
standardowych metod z wykorzystaniem strzykawki. Ogólne wyniki badań klinicznych COMPASS potwierdziły, 
że system dozownia znieczulenia zewnątrzoponowego CompuFlo® może służyć jako urządzenie służące do 
obiektywnego i bezpiecznego wykrywania przestrzeni zewnątrzoponowej podczas zabiegów dozowania 
znieczulenia w codziennej praktyce lekarskiej. 

 

 



   

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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