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1. Nowy produkt w portfolio Airway Medix – ETT Cuff Pressure Regulator 

Airway Medix, na bazie posiadanego doświadczenia związanego z ETT (Enotracheale tube – 
rurki intubacyjne) oraz w oparciu o wiedzę popartą feedbackiem rynkowym, pracuje nad wdrożeniem 
nowego produktu: ETT Cuff Pressure Regulator – urządzenia do kontrolowania ciśnienia w mankiecie 
rurki intubacyjnej z globalnie zabezpieczoną własnością intelektualną. Urządzenie będzie przeznaczone 
zarówno dla oddziałów intensywnej opieki medycznej, jak i oddziałów chirurgicznych (każdy zabieg 
chirurgiczny trwający dłużej niż 30 minut wymaga zastosowania takiego rozwiązania). W samych 
Stanach Zjednoczonych przeprowadza się około 13 mln podobnych zabiegów w ciągu roku.  

Prototyp urządzenia jest obecnie na ukończeniu – pierwsza wersja urządzenia została już 
zaprezentowana strategicznym dystrybutorom, a kolejne ulepszane wersje prototypu są obecnie 
prezentowane grupom fokusowym (pielęgniarkom) w USA i Izraelu, gdzie zbierają bardzo dobre oceny.  

Zarząd szacuje, że w związku z niewielką inwazyjnością urządzenia oraz korzystnym profilu 
bezpieczeństwa, dopuszczenie produktu do obrotu na terytorium Unii Europejskiej nastąpi jeszcze w 
tym roku. Dokumentacja potrzebna do otrzymania certyfikatu CE, pozwalającego na sprzedaż na 
terenie Unii Europejskiej zostanie złożona już w lipcu br. 

 

2. Uczestnictwo Spółki w konferencji IATI-Biomed 2015 w Izraelu  

W dniach 12-14 maja 2015 odbyła się 14 edycja IATI-Biomed, branżowej konferencji nt. Life 
Sciences oraz nowych technologii. To kolejna prezentacja urządzeń Airway Medix na 
międzynarodowych kongresach. 29 stycznia 2015 roku na 6. Kongresie EfCCNa (European Federation 
of Critical Care Nursing Associations) w Walencji w Hiszpanii, zaprezentowane zostały przez Kaplan 
Medical Center wstępne wyniki badań nad Zamkniętym Systemem Czyszczącym Airway Medix Closed 
Suction System (CSS) o czym informowaliśmy w lutym.  

Konferencja IATI – Biomed to jedna z największych międzynarodowych konferencji w tej 
tematyce z udziałem czołowych globalnych firm i renomowanych naukowców prezentujących aktualne 
rozwiązania i innowacje w branży medycznej, biomedycznej oraz farmaceutycznej. Przedstawiciele 
AirWay Medix w trakcie konferencji zaprezentowali spółkę i portfolio swoich produktów spotykając się 
z zainteresowaniem partnerów branżowych.  

Więcej informacji nt. konferencji IATI-Biomed można znaleźć na stronie: http://biomed.kenes-
exhibitions.com/ 
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Z poważaniem/ Best regards 
Airway Medix S.A. 
 
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Autoryzowanym Doradcą Spółki/Please contact 
the Authorised Adviser with any further questions: 
  
CC Group Sp zoo 
ul. Marszałkowska 89 
00-693 Warszawa 
  
Marcin Sadlej 
telefon +4822 440 1 440 
fax     +4822 440 1 441 
mobile  +48 604 786 253 
  
Piotr Piotrowski 
telefon +4822 440 1 440 
fax     +4822 440 1 441 
mobile  +48 697 613 010 
 
Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Słomińskiego 15 lok 509, 00-195 Warszawa, 
Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000477329, 
NIP: 252568205, kapitał zakładowy: 49 518 444,00 zł w całości opłacony. 
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