Tisková zpráva

3M Health Care a Zargis Medical získaly ocenění „Inovace roku“ za svůj
stetoskop Littmann® Model 3200 vybavený softwarem Cardioscan
Stetoskop s technologií Bluetooth byl oceněn časopisem Popular Science jako revoluční
inovace
Praha, 9. prosince 2009. Elektronický stetoskop Littmann Model 3200 vybavený
softwarem Cardioscan získal od časopisu Popular Science ocenění „Inovace roku“.
Prestižní ocenění, udělené v rámci soutěže „Nejlepší novinky roku“, zdůrazňuje zejména
vysokou míru inovace, přínos a význam pro lékaře a skvělé provedení, díky čemuž nový
model stetoskopu představuje obrovský krok vpřed v technologii, vědě i lékařství. Na
českém trhu bude přístroj k dostání od ledna 2010.
„Elektronický stetoskop Littmann se softwarem Zargis Cardioscan zcela mění způsob, jímž
lékaři naslouchají zvukům a jak je interpretují. Toto ocenění je dokladem, že inovace 3M
posouvají zdravotní péči výrazným způsobem kupředu,“ říká Debra Rectenwaldová,
viceprezidentka a generální manažerka divize „Prevence infekcí“ společnosti 3M.
Společnosti 3M a Zargis přetvořily společnými silami základní elektronický stetoskop ve
vyspělý klinický nástroj, který může zlepšit diagnostické kapacity. Cardioscan představuje
skutečný průlom v lékařské technologii: disponuje potenciálem snížit počet zbytečných
doporučení ke specializovaným vyšetřením a zároveň zvýšit kvalitu diagnostiky.
Elektronický stetoskop Littmann Model 3200 je první elektronický stetoskop, který je
vybaven technologií Bluetooth. Ta zajišťuje bezdrátový přenos zvuků ze srdce, plic a dalších
částí těla přes snímač umístěný na těle pacienta do diagnostického softwaru Zargis Cardioscan
nebo Zargis StethAssist, kde jsou tyto zvuky podrobeny analýze. Kombinace stetoskopu a
softwaru Cardioscan lékařům umožní lépe identifikovat šelest na srdci a jasně rozlišit mezi
případy, které je třeba předat ke specializovanému vyšetření na echokardiografii a případy,
kdy takové vyšetření není nutné – podle směrnic vydaných společně Americkou
kardiologickou společností a Americkou kardiologickou asociací.
Společnost 3M získala ocenění od tohoto časopisu podruhé za sebou. V roce 2008
obdržel cenu „Grand Award“ v kategorii přístroje kapesní projektor MPro 110.
Fotografie/multimediální galerii naleznete na stránce: http://www.businesswire.com/cgibin/mmg.cgi?eid=6098244&lang=en
Nejlepší novinky
Redaktoři magazínu Popular Science každoročně recenzují tisícovky výrobků a z nich vybírají 100
technologických inovací roku; jde o převratné novinky a technologie, které ve svých kategoriích
představují skok vpřed. Vítězové pak obdrží cenu a produkty jsou představeny v prosincovém,
nadšeně očekávaném čísle Popular Science, jež je nejčtenější číslo časopisu od roku 1987, kdy se
začaly tyto ceny udělovat. Cenu Nejlepší novinka získá celkem 100 nových produktů a technologií
v 11 kategoriích: automobilový průmysl, letectví & kosmonautika, výpočetní technika, strojírenství,
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přístroje, ekologické technologie, domácí zábava, bezpečnost, technologie pro domácnost, osobní
zdraví a rekreace. Kompletní seznam vítězů lze shlédnout na adrese www.popsci.com/bown2009.
O časopise Popular Science
Časopis Popular Science (www.popsci.com) byl založen v roce 1872 a jde o největší světové
periodikum věnující se vědě a technologii. Vychází v nákladu 1,3 milionu výtisků a oslovuje 7,1
milionu čtenářů. Každý měsíc přináší Popular Science jedinečný pohled na propojení vědy a
každodenního života se speciálním důrazem na technologické novinky a jejich význam. Časopis
Popular Science vydává Bonnier Corporation (www.bonniercorp.com), jedno z největších amerických
vydavatelstvích a mediálních firem. Vydavatelství oslovuje široké publikum více než 40
specializovanými tituly, doprovázenými multimediálními projekty a konferencemi.
O 3M Health Care
3M Health Care je jednou z šesti hlavních divizí společnosti 3M. Divize nabízí inovativní produkty a
špičkové služby zdravotnickým odborníkům, které jim usnadňují práci, umožňují dosahovat lepších
výsledků a poskytovat pacientům lepší péči jak v oblasti zákroků, tak při podávání léků, poskytování
informací a jednání s pacientem.
Více informací najdete na www.3M.com
O společnosti Zargis Medical Corp.
Zargis Medical Corp. vyvíjí špičkovou diagnostiku pro lékaře poskytující primární péči, pro pediatry,
kardiology a další zdravotnické odborníky. Společnost Zargis byla založena v roce 2001 společnou
investicí společností Siemens Corporate Research (divize Siemens AG – NYSE: SI) a Speedus Corp
(NASDAQ: SPDE), učiněnou za účelem vývoje a následného prodeje špičkové akustické technologie
určené k detekci srdečních abnormalit analýzou srdečních zvuků.

****
O společnosti 3M a 3M Česko
Společnost 3M Česko byla založena v roce 1991. V současné době na českém trhu nabízí potřeby pro
komerční grafiku, lepidla a brusiva do průmyslu, výrobky pro architekturu, kancelářské potřeby,
potřeby pro péči o domácnost, zabezpečení pro knihovny, zdravotnické a dentální pomůcky a
materiály či pracovní ochranné prostředky. 3M Česko se umístilo na prvním místě v soutěži Nejlepší
zaměstnavatel roku 2008. Společnost 3M se zasazuje o bezpečnější, zelenější a zdravější Česko. Více
informací najdete na adrese: http://www.3M.cz.
3M jako uznávaný lídr ve výzkumu a vývoji produkuje tisíce nápaditých produktů pro desítky
rozmanitých trhů. Zásadní předností společnosti 3M je schopnost uplatňovat více než 40 samostatných
technologických platforem – často v kombinaci – při řešení širokého spektra potřeb zákazníků.
S tržbami přes 25 miliard dolarů 3M zaměstnává 75 000 lidí po celém světě a je aktivní ve více než 60
zemích. Další informace najdete na adrese: www.3M.com.
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