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TYTUŁ: AIRWAY MEDIX ROZWIJA NOWY PRODUKT – CPR/AIRWAY MEDIX DEVELOPS NEW PRODUCT - CPR 
 
Airway Medix S.A. to notowana na rynku NewConnect spółka z grupy Adiuvo (Adiuvo Investments kontroluje 
54,49% głosów na WZA), koncentrująca sią na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji jednorazowych 
urządzeń przeznaczonych dla pacjentów wentylowanych mechanicznie. W portfolio Airway Medix znajdują się 
obecnie 3 produkty: CSS (Closed Suction System), OC (Oral Care) i zupełnie nowy CPR (Cuff Pressure Regulator), 
o którym szczegółowo informujemy poniżej.  
 
CPR DEBIUTUJE NA RYNKU AMERYKAŃSKIM 

Najnowszy produkt w portfolio Airway Medix, czyli CPR (Cuff Pressure Regulator), wchodzi na rynek amerykański. 
Spółka podpisała List Intencyjny („Letter of Intent”) z producentem i dystrybutorem produktów związanych z 
diagnostyką i leczeniem schorzeń układu oddechowego oraz dla oddziałów intensywnej opieki medycznej  
(„Partner”). List zakłada współpracę przy wprowadzeniu urządzenia CPR na rynek amerykański, przeprowadzenie 
badań klinicznych oraz promocję technologii, marketing i wsparcie sprzedaży CPR w Stanach Zjednoczonych z 
wykorzystaniem sieci sprzedażowej Partnera. 

Więcej o CPR: 
Urządzenie CPR służy do automatycznego monitorowania i kontrolowania ciśnienia w mankiecie rurki 
intubacyjnej. Mankiet zabezpiecza tchawicę przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi przez rurkę 
tracheotomijną, stabilizuje ją w tchawicy w czasie intubacji oraz uszczelnia przestrzeń między ściankami tchawicy 
a mankietem, co zapewnia optymalną wentylację, drożność dróg oddechowych, a także zapobiega 
przedostawaniu się do dróg oddechowych wydzieliny m.in. z jamy ustnej. Zapobieganie przedostawania się 
zainfekowanych treści do płuc pomaga zapobiegać zapadaniu chorych na odrespiratorowe zapalenie płuc (VAP 
ang. Ventilation Associated Pneumonia). 
 
CSS I CPR POJADĄ DO CHIN I JAPONII 
 
W ostatnich dniach Airway Medix podpisała również 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 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. 
 
AIRWAY MEDIX W DRODZE NA GPW 
 
25 sierpnia 2015, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Airway Medix S.A. przegłosowało 
przeniesienie notowań Spółki na rynek główny GPW. Przeniesieniu nie będzie towarzyszyła emisja akcji. Zarząd 
Airway Medix zakłada, że przeniesienie na główny parkiet warszawskiej giełdy zostanie sfinalizowane w I kwartale 
2016 roku. 
 
EN 
 
Airway Medix S.A. is a NewConnect-listed company from Adiuvo group (Adiuvo Invesmtents holds 54,49% of 
voting rights), focusing on research and developmental works and on commercializing of disposable devices for 



 

the mechanically ventilated patients. Currently Airway Medix has 3 products in its portfolio: CSS (Closed Suction 
System), OC (Oral Care) and brand new CPR (Cuff Pressure Regulator), described in more details below. 
 
CPR DEBUTS ON US MARKET 
 
The latest product in Airway Medix portfolio – CPR – is entering American market. The company has signed a 
Letter of Intent (“Letter of Intent”) with a producer and distributor of products associated with the diagnostics 
and treatment of respiratory tract diseases and dedicated to the intensive care departments (“Partner"). It 
concerns cooperation in releasing the CPR device in the American market, conducting clinical trials, promoting 
the technology, marketing and supporting the sales of CPR in the United States with the use of the Partner’s sales 
network. 
 
About CPR 
The CPR device is used for automatic monitoring and inspecting of the pressure in the tracheal tube cuff. The 
cuff secures the trachea from the mechanical injuries caused by the tracheal tube, stabilizes it in the trachea 
during intubation, and seals the space between the tracheal walls and the cuff, which provides optimum 
ventilation, airway patency, and prevents the secretions, among others from the mouth, from reaching the 
airways. The prevention of infected contents from reaching the lungs allows to prevent the patients from 
becoming ill with Ventilation Associated Pneumonia (VAP).  
 
CSS AND CPR ARE HEADING CHINA AND JAPAN 
 
Recently Airway Medix has also signed a letter of intent (“Letter of Intent”) with VR Medical – an international 
distributor (“Partner”), operating i.a. in the Asian market. The document concerns exclusive right to distribute 
two Company’s products: Closed Suction System (CSS) and Cuff Pressure Regulator (CPR). The Partner has 
expressed interest in distributing both products in China and optionally also in Japan. 
The cooperation with VR Medical can also enable additional exploration of the US market, where the Partner’s 
headquarters are located. The potential agreement will be signed for 3 years with the possibility of renewal. 
Currently the details of the agreement are being negotiated. The Management Board of Airway Medix estimates, 
that the final agreement will be signed by the end of this year. 
 
AIRWAY MEDIX ON THE WAY TO WSE 
 
The Extraordinary General Meeting of Airway Medix decided on August 25, 2015 that the Company will be 
moving to the regulated market of Warsaw Stock Exchange. The process will not be accompanied by an issue of 
new shares. The Management Board of Airway Medix assumes that the process will be completed in Q1 2016. 

 


