„Cieszę się, że moje przeczucie doprowadziło mnie do nowej, znaczącej
technologii, która łagodzi cierpienie w tak wielu miejscach"
Axel Muntermann, Prezes Zarządu

LIDERZY I PREKURSORZY
INNOWACYJNOŚCI

Pod kierunkiem naukowym Instytutu Przedsiębiorczości i Innowacji Wiedeńskiego
Uniwersytetu Ekonomicznego każdego roku typowane są najbardziej innowacyjne
niemieckie przedsiębiorstwa w sektorze MSP. Audyt zarządzania innowacjami przez
wspomniane firmy przyniósł doskonałe wyniki. W ten sposób firma jest jednym z
czołowych innowatorów w sektorze MSP.

PROF. DR NIKOLAUS FRANKE
Instytut Przedsiębiorczości i Innowacji
Wiedeński Uniwersytet Ekonomii czerwiec 2014
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Uniwersytetu Ekonomicznego każdego roku typowane są najbardziej innowacyjne
niemieckie przedsiębiorstwa w sektorze MSP. Audyt zarządzania innowacjami
przez wspomniane firmy przyniósł doskonałe wyniki. W ten sposób firma jest
jednym z czołowych innowatorów w sektorze MSP.
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Nasza wizja:
Sukcesywne zwalczanie chorób i
umożliwianie zdrowego, aktywnego
trybu życia!

Wielokrotny laureat nagród
w dziedzinie innowacyjności niemieckiego sektora MŚP
MedTec ■ Medizintechnik GmbH

TOP 100 • Konkurs najbardziej innowacyjnych niemieckich
średnich przedsiębiorstw
Od 1993 roku compamedia przyznaje nagrody dla 100
najlepszych średnich firm w dziedzinie wyjątkowych
innowacyjnych osiągnięć. Projekt od 2002 roku
koordynowany jest przez doktora Nikolausa Franke z
Instytutu Przedsiębiorczości i Innowacji Wiedeńskiego
Uniwersytetu Ekonomicznego.

Twórczym umysłem Spółki jest jej prezes Axel
Muntermann. Jego strategia innowacyjna jest prosta:
„Rozwijamy produkt najwyższej jakości, niemający innej
konkurencji i patentujemy go.
Dzięki temu nie podlegamy żadnej presji cenowej i
możemy w pełni skoncentrować się na dalszym rozwoju”.

Badań Stosowanych oraz Związek MŚP. Patronem
medialnym rankingu firm jest Manager Magazin.

Mecenas TOP 100, dziennikarz i prezenter telewizyjny
Ranga Yogeshwar jest pod wrażeniem jakości
przedsiębiorstw i liczy na odzew:

MEDTEC Medizintechnik GmbH od roku 2014 po raz kolejny
zalicza się do najbardziej innowacyjnych średnich firm

Pracownicy MedTec w Wetzlar rozwijają i wytwarzają
medycznie zaawansowane wysokiej jakości technologie...
Badania, rozwój i produkcja • Made in Germany!

Dzięki aktywnej stymulacji komórek za pomocą technologii
rezonansem magnetycznym, można także efektywnie
leczyć schorzenia kości i stawów, takich jak artroza czy
osteoporoza. Metoda ta została wynaleziona przez MedTec
Medizintechnik GmbH i wraz ze swymi unikalnymi
urządzeniami terapeutycznymi jest numerem jeden w tej
dziedzinie na świecie.

Zaawansowany system terapii rezonansem magnetycznym
MBST® umożliwia skuteczne i niemające efektów
ubocznych zabiegi w zakresie chorób układu mięśniowoszkieletowego. Ich celem jest utrzymanie zdrowia i jakości
życia w zaawansowanym wieku.

Mecenas TOP 100
Dziennikarz naukowy i prezenter telewizyjny Ranga Yogeshwar

Bowiem ta kultura innowacyjności będzie stawać się w
przyszłości coraz ważniejsza dla wszystkich firm”.

Rewelacyjne podejście dla bezinwazyjnego i skutecznego
leczenia dysfunkcjonalnych komórek, tkanek i narządów

Innowacyjne produkty, oryginalne badania, ekspertyzy i
dobrze wyszkoleni pracownicy są siłą napędową pozytywnych
zmian, których podjęła się w ostatnich latach firma.

Partnerem projektu jest spółka Fraunhofer ds. Wspierania

„Sposób, w jaki sposób TOP 100 tworzy nowe pomysły i
generuje z nich pionierskie produkty i usługi, jest
niezwykły w każdym tego słowa znaczeniu. Dlatego cieszę
się, że ta nagroda uwidacznia te cechy. Mam nadzieję, że
Wasz sukces zachęci inne firmy do naśladownictwa.

Innowacyjna technologia medyczna
Made in Germany

Międzynarodowy certyfikat, atesty i najwyższe standardy jakości

Beate i Axel Muntermann z Ranga Yogeshwar na ceremonii wręczenia nagród w lipcu 2016

MedTec to intuicyjne, niezawodne systemy terapeutyczne
zapewniają najlepsze wyniki leczenia i przez
dziesięciolecia systematycznie rosnącą sprzedaż. Mając
powyższe na uwadze, jesteśmy dumni z naszego wkładu
dla Zdrowia „Made in Germany”.

Certyfikat i atesty MedTec są uznawane na całym świecie –
oznaczają bezpieczeństwo i zaufanie do terapii MBST®.
Gwarancją tego jest regularny proces weryfikacji
prowadzony przez zatwierdzone przez państwo ośrodki
badawcze, takie jak np. TÜV-SÜD.
Aby spełniać najwyższe standardy jakości użytkownicy MBST®
są certyfikowani co 12 miesięcy przez MedTec
Regularna certyfikacja zapewnia optymalną kontrolę
jakości terapii, której oczekuje pacjent. Urządzenia
terapeutyczne MBST® obsługiwane są wyłącznie przez

Audyt w latach 2014 jak i 2016 firmy MedTec

certyfikowany i medycznie przeszkolony personel.

Medizintechnik GmbH zakończył się przyznaniem nagrody

Zasada działania terapii rezonansem magnetycznym MBST®
System terapii MBST® wykorzystuje technologię rezonansu
magnetycznego w celu pobudzania procesów
regeneracyjnych i uśmierzania bólu.
Zastosowanie terapeutyczne MRT oparte jest na
wieloletnich interdyscyplinarnych badaniach naukowych i
pracach rozwojowych.
W rozwoju systemów terapii MBST® brały udział renomowane
uczelnie i naukowcy
We ścisłej współpracy z Instytutem Fizyki Jądrowej
Uniwersytetu w Giessen oraz Laboratorium Medycznym i
Biologii Molekularnej Politechniki (FH) w Aachen
opracowano pierwsze parametry terapii tkanek.
Dziś MedTec posiada własny dział badawczo-rozwojowy,
który pracuje oraz intensywnie rozwija wciąż nowe
dziedziny zastosowań terapeutycznych rezonansu
magnetycznego.
Uzyskane na całym świecie prawa patentowe sprawiają, że
terapia MBST® jest wyjątkowa.

TOP INNOVATOR w sektorze MŚP.

Axel Muntermann, Prezes Zarządu

Technika rezonansu magnetycznego MBST® objęta została
około 150 patentami na całym świecie i jest obecnie
stosowana z powodzeniem w ponad 37 krajach.
Ponad 220 000 poddanych leczeniu pacjentów potwierdza
skuteczność systemu terapeutycznego MBST®.

