Atos Medical wint prestigieuze Red Dot Product
Design Award voor Provox Coming Home
Atos Medical, de wereldwijde marktleider op het gebied van medische apparatuur uit
Zweden, heeft de internationaal erkende Red Dot Product Design 2016 Award
gewonnen voor de Provox Coming Home Kit.
De Provox Coming Home Kit is een tool voor patiënten waarbij het strottenhoofd is verwijderd als gevolg
van strottenhoofdkanker en die ontslagen worden uit het ziekenhuis. De tool bestaat uit een duurzame
draagtas met geselecteerde producten en informatie in verschillende talen. Elke koffer is
zorgvuldig en handmatig samengesteld in de faciliteiten van Atos Medical in Horby, Zweden. De Provox
Coming Home Kit is tot stand gekomen door de samenwerking met toonaangevende instellingen, artsen,
verpleegkundigen en patiënten over de hele wereld.
“Dit is de eerste keer dat Atos Medical zo’n prestigieuze erkenning heeft ontvangen en we zijn zeer trots”,
zegt Claus Bjerre, CEO. “Door de positieve feedback van vele patiënten en professionele zorgverleners
en daarnaast deze award worden onze sterke punten in innovatie bevestigd. We streven ernaar
producten te ontwikkelen die echt waardevol zijn voor onze gebruikers. De Provox Coming Home voorziet
in de behoeften van de gebruikers die naar voren kwamen in ons onderzoek en in dagelijkse interacties” vertelt Bjerre
verder.
Elk jaar moeten meer dan 10.000 mensen hun strottenhoofd laten verwijderen als gevolg van
strottenhoofdkanker. Dit houdt in dat ze moeten ademen door een stoma in hun nek en tijdelijk niet
kunnen spreken.
”Soms is het erg zwaar om na een operatie weer thuis te komen. Ademen, spreken, eten en drinken
verloopt volledig anders en moeizaam in het begin. Daarom hebben patiënten advies nodig over
producten waarmee ze zich aan de situatie kunnen aanpassen,” zegt Corina van As-Brooks, Vice
President Innovation and Marketing en logopedist. “De Provox Coming Home is ontworpen om de
relevante informatie stapsgewijs weer te geven, waardoor deze intuïtief en gebruiksvriendelijk is.”
De Red Dot Award is een internationale onderscheiding voor hoogwaardige ontwerpen en innovatie. In
2016 hebben deelnemers uit 57 landen ongeveer 5200 producten en innovaties ingediend voor de Red
Dot Product Design Award.
Ga voor meer informatie over Red Dot naar: www.red-dot.com
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Atos Medical
Atos Medical is een bedrijf gespecialiseerd in medische apparatuur en wereldwijde marktleider op het
gebied van spraak- en longrevalidatie voor patiënten die een laryngectomie (chirurgische verwijdering van
strottenhoofd) hebben ondergaan. Atos heeft ongeveer 400 werknemers en is gevestigd in Zweden.
Ga voor meer informatie over Atos Medical naar: www.atosmedical.com

Bij Atos Medical doen we er alles aan om mensen die door een stoma ademen een stem te geven door middel van
oplossingen en technologieën die ontstaan zijn uit tientallen jaren ervaring en begrip voor onze gebruikers.
www.atosmedical.com

