
Linx: Prisvinnende integrert 
protesesystem fra Blatchford
Linx er den første protesen for nedre ekstremiteter som bruker 
mikroprosessorkontroll til å skape en helt ny opplevelse av gange. Linx styrer 
bevegelsene til foten og kneet i ethvert terreng, og gir deg fantastisk ytelse, 
komfort og sikkerhet. 
Dersom du vil vite mer om denne prisvinnende teknologien, kan du gå til 
nettstedet vårt eller ta kontakt med en spesialist for utdanning og opplæring.

Vinner av MacRobert 
Award 2016



Vinner av MDEA Gold 
Award 2017
Prisene Medical Design 
Excellence Awards er det mest 
prestisjetunge prisprogrammet 
innen medisinsk teknologi.  
Etter at det ble startet i 1998, 
har det anerkjent prestasjoner 
innen design av medisinske 
produkter og ingeniørkunst 
som forbedrer helseomsorg og 
tilgangen til dette.  
Blatchfords Linx-system ble 
tildelt Gold Medal Award i 
kategorien Rehabilitation and 
Assistive Technology Products, 
i tillegg til prisen Best in Show. 
Et dommerpanel bestående av 
leger, ingeniører og designere 
valgte ut Blatchford blant 45 
finalister fra ni medisinsk-
teknologiske produktkategorier. 

Vinner av MDEA Best 
in Show Award 2017
I tillegg til Gold Award i 
kategorien Rehabilitation and 
Assistive Technology Products, 
ble Blatchfords Linx også tildelt 
prisen Best in Show. Denne 
prisen gis til en av gullvinnerne 
fra de ni kategoriene. 
Blant de som kjempet om 
prisen Best in Show var blant 
annet I-Ring fra Beaver-
Visitec, NeulastaOnpro fra 
Amgen, og Levo-systemet fra 
Otoharmonics – og mange 
flere!
Tidligere vinnere inkluderer 
Parker Hannifin Corporation, 
Krabat AS og Bioness Inc.

Vinner av prisen 
German Design 
Award
German Design Award tildeles 
innovative produkter og 
prosjekter og produsentene og 
designerne som står bak disse, 
som er veivisere innen tysk 
og internasjonal design. Dette 
garanteres av en internasjonal 
jury. German Design Award 
anerkjenner og presenterer 
unike designtrender. 

Vinner av MacRobert 
Award 2016
I 2016 ble Linx tildelt prisen 
MacRobert Award, en av de 
mest prestisjetunge prisene for 
ingeniørkunst i Storbritannia. 
MacRobert Award er kjent 
for å finne «det neste nye», 
og hvert år tildeles prisen 
ingeniørene som står bak den 
mest spennende innovasjonen i 
Storbritannias teknologisektor. 
Prisen, som administreres av 
Royal Academy of Engineering, 
har tidligere blitt tildelt 
teknologier som nå er allment 
kjent, slik som katalysatoren og 
CT-skanneren. Sistnevnte fikk 
MacRobert Award syv år før 
den fikk nobelprisen.
Blatchford ble utropt som 
vinner blant Jaguar Land 
Rover, for Ingenium-motorene 
deres, og Siemens, for 
magnetteknologien deres.

Linx:  
Prisvinnende 
integrert 
protesesystem

“Blatchford har kombinert en empatisk 
tilnærming til pasientens behov med ambisjon og 

eksepsjonell ingeniørkunst. Slik har Blatchford skapt 
den første integrerte protesen for nedre 

ekstremiteter som oppfører seg som et vanlig bein, 
og produsert en teknologi som utgjør starten på en 

ny generasjon proteser.”Dame Sue Ion, MacRobert-prisens dommerpanel.

 

Dersom du vil vite mer om denne prisvinnende teknologien, kan du gå til 
nettstedet vårt eller ta kontakt med en spesialist for utdanning og opplæring.
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