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Airway Medix przedłuża umowę dystrybucyjną z AMBU A/S

Strategiczna umowa dystrybucyjna z jednym ze światowych liderów w branży, Ambu S/A, z siedzibą w
Ballerup, w Danii, została przedłużona na kolejne 18 miesięcy.
„Przedłużenie umowy zbiegło się w czasie z zakończeniem wielomiesięcznych badań klinicznych w
Izraelu. To dla nas jednoznaczne potwierdzenie, że nasz produkt jest skuteczny i doceniany przez
liderów branżowych” mówi Anna Aranowska-Bablok, Członek Zarządu
Airway Medix S.A. podpisała w dn. 12 listopada aneks do umowy dystrybucyjnej z AMBU A/S
zawartej w dn. 11 listopada 2014 roku. Aneks przedłuża umowę na kolejne 18 miesięcy.
Aneks do umowy zakłada dalszą dystrybucję rozwiązania Airway Medix Closed Suction System (CSS) z
opcją przejęcia technologii przez Partnera po okresie dystrybucyjnym.
Na bazie umowy z 2014 roku, Ambu A/S wdrożyło do sprzedaży (tzw. controlled launch) produkt
AirWay Medix CSS na rynkach Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Australii. Partner
dedykował 29 osób do wsparcia sprzedaży CSS na ww. 5 rynkach. W pierwszych miesiącach 2015
roku odbyło się szereg szkoleń i prezentacji aby w jak najlepszym stopniu przygotować zespoły
sprzedażowe do działań w terenie a jednostki szpitalne do stosowania nowego urządzenia. W
kwietniu produkt trafił do stosowania w szpitalach.
„Jesteśmy bardzo zadowoleni z przedłużenia umowy z AMBU na kolejne 18 miesięcy. To niewątpliwe
potwierdzenie wartości użytkowych produktu. W okresie kontrolowanej sprzedaży zespół Airway
Medix ściśle współpracował z lekarzami i personelem medycznym podczas praktycznego stosowania
rozwiązania CSS w szpitalach. W trakcie tego 5-miesiecznego okresu powstały pomysły usprawnień
inżynierskich, które doprowadzą do wyższej skuteczności produktu niż wcześniej zakładaliśmy. Zmiany
te zostaną wdrożone do końca 2015 roku i Ambu A/S rozpocznie sprzedaż zoptymalizowanego
urządzenia w I kwartale.2016 roku.” mówi Anna Aranowska-Bablok, Członek Zarządu Airway Medix
S.A.
CSS jest pierwszym komercjalizowanym produktem Airway Medix. Urządzenie jest przeznaczone dla
pacjentów wentylowanych mechanicznie na Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej oraz
Oddziałach Anestezjologicznych. CSS dzięki zastosowaniu opatentowanej globalnie technologii,
chroni pacjentów przed zachorowaniem na odrespiratorowe zapalenie płuc (ang. ventillation
associated pneumonia - VAP), schorzenie, które jest uważane za jedno z najczęstszych,
najpoważniejszych i najbardziej kosztownych powikłań u pacjentów intubowanych.

„Współpraca z światowym partnerem takiego formatu jak AMBU, daje nam bardzo duże możliwości
rozwoju. Pięć rynków, na których dzięki AMBU będziemy dystrybuować CSS, to ogromny potencjał.
Mamy szansę zdobyć tam silną pozycję dzięki przewagom konkurencyjnym naszej technologii.
Przedłużenie umowy zbiegło się z zakończeniem badań klinicznych na 80 pacjentach w Kaplan
Medical Center w Izraelu. Fakt udokumentowania w badaniach klinicznych skuteczności urządzenia
CSS sprawił, że rozpoczęliśmy rozmowy o walidacji klinicznej dwóch nowych produktów – Oral Care i
Cuff Pressure Regulator, a także prowadzimy już rozmowy o nich z partnerami branżowymi” – dodaje
Anna Aranowska. „Z pewnością te przewagi i potencjał rynku przełożą się wkrótce na wzrost wartości
firmy dla Akcjonariuszy” – podsumowuje Aranowska.

Airway Medix
Airway Medix jest Spółką publiczną notowaną na rynku NewConnect od grudnia 2014 roku. Spółka koncentruje swoją
działalność na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji jednorazowych urządzeń przeznaczonych dla pacjentów
wentylowanych mechanicznie na Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM) oraz u pacjentów z zagrożeniem życia
na oddziałach anestezjologicznych. Rodzina produktów opracowywanych przez Airway Medix służy ograniczaniu u chorych
rozwoju błony biologicznej (biofilm), zmniejszaniu flory bakteryjnej jamy ustnej i poprawie mocowania oraz szczelności
rurek intubacyjnych. Ograniczanie tworzenia biofilmu oraz zapobieganie przedostawania się zainfekowanych treści do płuc
chroni pacjentów przed zachorowaniem na odrespiratorowe zapalenie płuc (VAP, ang. Ventialtion Associated Pneumonia).
Wszystkie produkty opracowywane przez Airway Medix S. A. mają międzynarodowa ochronę patentową. Obecnie portfolio
produktów Airway Medix składa się z następujących urządzeń:
 CSS (Closed Suction System), czyli zamknięty układ czyszczący, wykorzystywany przy czyszczeniu dotchawicznych
rurek intubacyjnych. Urządzenie jest już na rynku. W listopadzie 2014 roku podpisana została umowa dystrybucyjna z
AMBU A/S w Danii – światowym liderem w branży urządzeń i rozwiązań stosowanych w diagnostyce i medycynie
ratunkowej.
 OC (Oral Care) – zestaw do czyszczenia jamy ustnej u pacjentów intubowanych oraz unieruchomionych
 CPR (Cuff Pressure Regulator), urządzenie, które służy do automatycznego monitorowania i kontrolowania
ciśnienia w mankiecie rurki intubacyjnej oraz zapobiega przedostawaniu się zainfekowanych treści do płuc.
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