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Na rynek zmierza kolejny produkt z portfolio Airway Medix
Spółka podpisała list Intencyjny dotyczący dystrybucji produktów Closed Suction System
oraz nowego wynalazku w portfelu – Cuff Preasure Regulator, na rynkach chińskim oraz
japońskim.
Airway Medix podpisała List Intencyjny („Letter of Intent”) z VR Medical - międzynarodowym
dystrybutorem („Partner”) działającym m.in. na rynku azjatyckim. List dotyczy umowy na wyłączną
dystrybucję dwóch produktów Spółki – Closed Suction System (CSS) oraz nowego produktu w portfelu
- Cuff Pressure Regulator (CPR). Partner wyraził zainteresowanie dystrybucją obu produktów na rynku
chińskim oraz opcjonalnie na rynku japońskim. Współpraca z VR Medical otworzyć może również
dalsze możliwości eksploracji rynku amerykańskiego, gdzie znajduje się siedziba Partnera. Umowa
będzie obejmowała okres 3-letni z możliwością odnawiania. Obecnie negocjowane są szczegółowe
postanowienia umowy. Zarząd Airway Medix szacuje, że właściwa umowa dystrybucyjna zostanie
podpisana jeszcze w tym roku.
Według raportu „Ventilators Market to 2020” potencjał wzrostu rynku sprzętu medycznego
związanego z wentylacją pacjentów w krajach rozwijających się, w tym przede wszystkim w Chinach,
jest bardzo wysoki. Przykładowo: w 2011 roku w Chinach na 100 tys. osób przypadało zaledwie 5 łóżek
do intensywnej opieki medycznej (ICU), a w krajach rozwiniętych wskaźnik ten dochodzi nawet do 24,6,
co w połączeniu z prowadzonymi reformami zdrowotnymi (wzrost liczby szpitali o 28% w latach 20042013) rysuje bardzo atrakcyjne perspektywy w tym regionie dla producentów tego typu sprzętu.

Planowane przeniesienie notowań Airway Medix S.A. na główny rynek GPW w Warszawie
Dnia 25 sierpnia 2015, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Airway Medix S.A.
przegłosowało przeniesienie notowań Spółki na rynek główny GPW. Obecnie akcje notowane są na
rynku NewConnect. Przeniesieniu nie będzie towarzyszyła emisja akcji. Zarząd Airway Medix zakłada,
że przeniesienie na główny parkiet warszawskiej giełdy zostanie sfinalizowane w I kwartale 2016 roku.
O 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). 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, u których obserwuje się
nagromadzenie patogenów także powodujących VAP.



CPR (Cuff Pressure Regulator) – najnowszy produkt Airway Medix. Urządzenie służy do automatycznego
monitorowania i kontrolowania ciśnienia w mankiecie rurki intubacyjnej oraz
zapobiega
przedostawaniu się zainfekowanych treści do płuc.
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