Η Medtronic plc (www.medtronic.com), με έδρα στο Δουβλίνο, στην Ιρλανδία, είναι
μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών υπηρεσιών και λύσεων ιατρικής τεχνολογίας
παγκοσμίως – ανακουφίζοντας τον πόνο, αποκαθιστώντας την υγεία και παρατείνοντας
τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλον τον κόσμο. Η Medtronic απασχολεί
περισσότερους από 84,000 ανθρώπους παγκοσμίως, παρέχοντας υπηρεσίες σε
γιατρούς, νοσοκομεία και ασθενείς σε περισσότερες από 160 χώρες. Η εταιρεία έχει
σαν στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών σε όλον τον κόσμο για να πάμε την ιατρική
περίθαλψη ακόμα πιο μπροστά, Μαζί.
Οι κύριοι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Medtronic είναι τα καρδιαγγειακά
(αορτικό και περιφερικό αγγειακό, καρδιακός ρυθμός και καρδιακή ανεπάρκεια
στεφανιαία και δομική καρδιακή νόσος), ο διαβήτης (εντατική διαχείριση ινσουλίνης, μη
επεμβατικές θεραπείες για τον διαβήτη, Υπηρεσίες και λύσεις για τον διαβήτη), οι
ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες (λύσεις νεφρικής περίθαλψης, αναπνευστικό,
γαστρεντερικό και τομέας πληροφορικής, χειρουργικές καινοτομίες), οι θεραπείες
αποκατάστασης (θεραπείες εγκεφάλου, θεραπείες πόνου, ειδικές θεραπείες,
θεραπείες για τη σπονδυλική στήλη), αλλά και άλλες υπηρεσίες και λύσεις
(βελτιστοποίηση κλινικής φροντίδας, λειτουργική απόδοση, διαχείριση ασθενών, λύσεις
περίθαλψης που βασίζονται στην αξία).

Medtronic plc (www.medtronic.com ), based in Dublin, Ireland, is among the world's leading
medical technology services and solutions companies - alleviating pain, restoring health
and extending the lives of millions of people worldwide. Medtronic employs more than
84,000 people worldwide, providing services to doctors, hospitals and patients in more
than 160 countries. The company aims to develop partnerships around the world to move
healthcare even Further, Together.
The main areas in which Medtronic operates are cardiovascular (aortic and peripheral
vascular, heart rhythm and coronary heart disease and structural heart disease), diabetes
(intensive insulin management, non-invasive diabetes treatments and services) , the least
invasive treatments (kidney care, respiratory solutions, gastrointestinal and IT sector,
surgical innovations), rehabilitation therapies (brain therapies, pain therapies, special
therapies, spine treatments), but also other services and solutions (clinical care
optimization, functional treatment, patient management, patient management, in value).

