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Hjælper biostimulerende laserudstyr godt på vej

DA DEN DANSKE lovgivning vedrørende markedsføring af en lang række udstyr, herunder udstyr 
til behandling af fiber- og muskelskader, for en årrække siden blev ændret, således at udstyret skal 
overholde en række standarder og målenormer gældende for medicinsk udstyr, kom den vestsjæl-
landske virksomhed PowerMedic lidt i klemme. For virksomhedens højt specialiserede laseruds-
tyr anvendes netop til at fremme den naturlige helingsproces ved at række belastningsrelaterede 
skader og fysiologiske tilstande.
– Da bekendtgørelsen for medicinsk udstyr trådte i kraft for 6-7 år siden, fik vi behov for at lade 
vores udstyr gennemgå en række forskellige godkendelser og prøvninger. Og derfor begyndte vi 
at lede efter en passende samarbejdspartner, som var i stand til at teste vores apparater ifølge det 
nye reglement. Det kræver helt specielt, og ganske kostbart testudstyr, som man normalt ikke selv 
har stående, forklarer Arne Grinsted, der stiftede og ejer PowerMedic ApS.

De store institutter for dyre og tunge
I sin søgen efter en kompetent samarbejdspartner fandt Arne Grinsted blandt andet frem til an 
række større testvirksomheder og -institutter. Men de havde alle det til fælles at de var for dyre og 
for tunge at arbejde sammen med.
– Vi fandt frem til Bolls Rådgivnings- og Testcenter, og syntes godt om konceptet med en mindre 
virksomhed med højt specialiserede medarbejdere. De virkede meget seriøse, hvorfor vi sendte 
de første af vores laserapparater ud til test, og fik udarbejdet de nødvendige testrapporter, som 
vi kunne bringe videre til DGM (DGM, Dansk Godkendelse af Medicinsk Udstyr, er bemyndiget af 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet til godkendelse af samtlige 
bilag i direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr), som dokumen-
tation for at vores apparater overholder gældende regler. Blandt 
andet for udstråling, EMC og elsikkerhed, uddyber Arne Grin-
sted.

“Bolls er simpelthen meget let at have med
at gøre, ikke mindst fordi de gør sig meget
umage med at forstå vores ønsker og ud-
fordringer”

Arne Grinsted, stifter og ejer af PowerMedic ApS
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Rådgiver ved etablering af kvalitetsstyring
Efter de første veloverståede godkendelser var kommet i hus besluttede PowerMedic sig for at gå 
et skridt videre med etablering af eget kvalitetsstyringssystem, og hvad  var mere nærliggende end 
at konsultere Bolls Rådgivnings- og Testcenter?
– Som en del af vores fortsatte fokusering på at udvikle og producere produkter af en meget høj 
kvalitet henvendte vi os til Bolls Rådgivnings- og Testcenter for at få konsulentbistand til at etablere 
vores kvalitetsstyringssystem. Vi havde et meget fint samarbejde, som er fortsat i tiden efter. De er 
meget nemme at samarbejde med, og tillige meget tjenstivrige - Bolls er simpelthen meget let at 
have med at gøre, ikke mindst fordi de gør sig meget umage med at forstå vores ønsker og ud-
fordringer, fastslår Arne Grinsted, der gerne giver Bolls Rådgivnings- og Testcenter sine varmeste 
anbefalinger.

Om PowerMedic
PowerMedic blev etableret i 1982 med ud-
vikling, produktion og markedsføring af udstyr 
til biostimulerende laserterapi - udstyr, som 
man finder hos en lang række sundhedsklinik-
ker, herunder fysioterapiklinikker, sportsklinik-
ker, massører, zoneterapeuter og akupunktør-
er. Udstyrets udsendelse af laserlys fremmer 
den naturlige helingsproces ved eksempelvis 
sportsskader, forstuvninger, fiberspræng-
ninger og meget mere. Men PowerMedics 
laserudstyr finder endvidere anvendelse ved 
behandling af kroniske tilstande som fx tennis-
albue og musearm. Virksomheden beskæfti-
ger i dag 6-7 medarbejdere.


