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inomed Medizintechnik GmbH 
inomed rozwija się, produkuje oraz sprzedaje urządzenia medyczne używane w zakresie neuromonitoringu śródoperacyjnego, 
neurochirurgii oraz leczenia bólu. Systemy inomed pomagają ulepszać leczenie i zwiększać bezpieczeństwo pacjentów przez ponad 25 
lat. Obecnie w placówce inomed w Emmendingen jest zatrudnionych 165 osób. 
 
inomed Medizintechnik GmbH Tel. +49 7641 9414-0 info@inomed.com 
Im Hausgrün 29 Fax: +49 7641 9414-94     www.neuromonitoring.de 

 

inomed Polska świętuje 10-tą rocznicę 
 
Pnie się w górę, inomed Polska znalazła się na szczycie rynku IONM   
 

Dnia 8 listopada 2017r. inomed Polska zrobił wielki krok w historii firmy - 10 lat udanej technologii 

medycznej. By uczcić rocznicę inomed zaprosił pracowników, partnerów biznesowych oraz kilku 

renomowanych lekarzy na uroczystą kolację w Sopocie 12 stycznia 2018r. Bankiet z okazji 10-tej rocznicy 

wypełniła muzyka, tańce oraz występy artystyczne. 

 

W części oficjalnej wieczoru Rudi Mattmüller, Dyrektor Naczelny firmy inomed i Mariusz Gruchała, Prezes 

Zarządu inomed Polska, przedstawili minioną dekadę w historii firmy. Podkreślając ogromny rozwój oraz 

osiągnięcia poprzednich lat, zachęcali by dalej dążyć w tym kierunku. 

 

„Produkty inomed polepszyły jakoś życia pacjentów. Naszą misja jest promowanie metod IONM jako 

technologicznego klucza do zachowania bezpieczeństwa pacjenta oraz rozszerzenie rynku nie tylko w 

Polsce ale i wschodniej Europie. Patrząc na to co osiągnęliśmy do tej pory zmierzamy w dobrym kierunku” 

– Mariusz Gruchała Prezes Zarządu inomed Polska 

inomed Polska – lider na rynku neuromonitoringu śródoperacyjnego w Polsce 

Od rozpoczęcia działalności w 2007 roku inomed Polska rozwijał się bardzo szybko i stał się dobrym 

partnerem oraz liderem na rynku medycyny technologicznej w neuromonitoringu śródoperacyjnym. Przez 

ostatnie lata inomed Polska zaczął współpracę z kluczowymi klinikami i zbudował kompleksową sieć. 

Większość szpitali polega na produktach inomed by zapewnić podczas procedur operacyjnych maksymalne 

bezpieczeństwo tak samo pacjentom jak i lekarzom. 
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