


SZTUCZNA INTELIGENCJA

Stałe podnoszenie jakości rozpoznań schorzeń 

oraz nieustanny rozwój dzięki wykorzystaniu nowoczesnych 

narzędzi informatycznych

OBRAZOWANIE 3D

Technologie rzeczywistości mieszanej (MR) 

i rzeczywistości rozszerzonej (AR) w celu poprawy 

diagnostyki i leczenia

ANALIZA BIG DATA

Analiza danych zagregowanych przy pomocy 

wielu urządzeń peryferyjnych oraz ich obsługa

w innowacyjnym systemie telemedycznym

Jesteśmy spółką technologiczną. 

Nasze innowacyjne rozwiązania dla medycyny rewolucjonizują sposób,            

w jaki można leczyć i ratować ludzkie życie.
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My Tech Brazylia – bezpośrednia współpraca z prywatnymi szpitalami

Insight Direct (UK) – obecność na 21 rynkach światowych – skalowalność sprzedaży 

FP Business SAS (Francja / Luksemburg) 

Medical Idea (Polska) 

Uzyskanie zgody FDA i rozpoczęcie sprzedaży na przełomie 2022 / 2023 r.

Oferowanie produktów na terenie USA dystrybutorom i dotychczasowym 

partnerom

Zwiększenie zespołu sprzedaży o osoby z doświadczeniem na rynkach 

zagranicznych

Przeprowadzenie kampanii marketingowych i edukacyjnych 

Zwiększenie liczby funkcjonalności 

Wzrost zatrudnienia w obszarze rozwoju technologii medycyny cyfrowej oraz 

wizualizacji 3D
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2020 2021

1H 2H 1H

4Q

1H 2H

2022

Podpisanie umowy z Parexel na 

wsparcie procesu otrzymania 

certyfikacji FDA dla aplikacji 

CarnaLife Holo

Pre-submission – konsultacje oraz testy

W porozumieniu z przedstawicielem FDA 

przed złożeniem formalnej aplikacji dla 

Planowane złożenie pierwszej aplikacji

w celu rozpoczęcia procesu aplikacyjnego w USA

Planowane otwarcie biura oraz 

showroom’u; rozwój działu sprzedaży w 

USA

Planowane otrzymanie

certyfikacji dla CarnaLife Holo na 

przełomie 2020 / 2023 r.

2H
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Dostęp do 20 mln 

polskich pacjentów

Dane medyczne/ 

wywiad rodzinny

Badania w domu

Ustalanie wyników 

badań 

laboratoryjnych

Zdrowy styl życia

Programy cyfrowe i 

spersonalizowane 

wsparcie służące 

polepszaniu stanu 

zdrowia w dłuższej 

perspektywie

Monitorowanie 

stanu zdrowia

Integracja z 

urządzeniami do 

noszenia 

monitorującymi stan  

w celu podjęcia 

wczesnej interwencji

Konsultacje

Lekarz pierwszego 

kontaktu

Badanie lekarskie

Badania 

laboratoryjne

Badania patomorfol.

Badania obrazowe

Ciągłe 

monitorowanie

Zaangażowanie 

pacjenta

Monitorowanie 

pacjentów w czasie 

rzeczywistym,

kontrola zażywania 

leków,

wsparcie 

emocjonalne

Opcje leczenia

Pacjent i lekarz podejmują wspólną 

decyzję co do opcji leczenia

Lecznictwo 

cyfrowe

Spersonalizowane 

leczenie za 

pomocą 

oprogramowania 

lub 

uzupełniających 

urządzeń 

medycznych

Leczenie zdalne

Urządzenie 

medyczne 

służące terapiom 

Rehabilitacja

Styl życia Sprawdzamy i zgłaszamy objawy LeczenieBadanie i diagnoza Powrót do zdrowia

Projekt J&J - monitorowanie pacjentów 

kardiologicznych w celu wykrycia arytmii

Wnioskowanie o grant

Tele-medycyna Algorytmy 

prognostyczne

Hololens2 +

Dane kliniczne,

dzienniczek i 

zaangażowanie 

pacjenta

ZAPOBIEGANIE OBJAWY PLAN OPIEKI PO LECZENIU
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Nasze rozwiązania programowe mogą wspierać szeroki zakres modeli biznesowych.
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Firmy farmaceutyczne 
(np. Roche, J&J)

Branża medtech
(np. J&J Biosense

Webster, Edwards)

CRO prowadzące badania kliniczne 
(np. Paraxel, Neuca)

Płatnicy 
(np. NFZ, firmy ubezpieczeniowe)

Liderzy technologii 
(np. Microsoft, Google, Amazon)

Leczenie ogólne 
(np. Medicover)

Opieka specjalistyczna 
(np. dla chorujących na cukrzycę)



Nasze innowacyjne rozwiązania znajdują wszechstronne zastosowanie. 

Skupiamy się na zdrowiu pacjentów i wsparciu personelu medycznego w diagnostyce i realizacji 

procedur ratujących ludzkie życie.
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Technologia zweryfikowana podczas zabiegów                               

w Polsce, Austrii, w Brazylii i na Ukrainie,                                     

w 21 ośrodkach medycznych.
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Możliwości technologii w istotny sposób podnoszą wartość 

CarnaLife Holo na rynku globalnym.

Zdalna operacja w Sofii (Bułgaria) / Szpital Klinicznego nr 1 w Lublinie

AKH Wien - pierwsza procedura BASILICA (przezcewnikowa

wymiana zastawki aortalnej)

Międzynarodowy zespół kardiologów i chirurgów 

w Ukraińsko-Polskim Centrum Serca we Lwowie 

(hybrydowa interwencja złożonego rozwarstwienia aorty)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny (USK) w Opolu

(naprawa zastawki mitralnej w sposób minimalnie inwazyjny 

bez otwierania klatki piersiowej, za pomocą systemu MitraClip)

Wielodyscyplinarna ocena narządów pacjenta 

(chirurgiczne odgałęzienie i reimplantacja naczyń nadaortalnych, 

przezcewnikowej naprawy TEVAR – Thoracic Endovascular Aortic Repair

- z implantacją stentgraftów aortalnych)



Dofinansowanie UE na wsparcie przeprowadzania biopsji przy użyciu 

holograficznej wizualizacji danych obrazowych.
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Zdalna 24h opieka

Targetowana diagnostyka

Dane zabezpieczone dzięki 

rozwiązaniom chmurowym

Efektywność czasu pracy lekarza, 

optymalizacja kosztów

System zintegrowany z 20 urządzeniami pomiarowymi.

kilkadziesią ośrodków medycznych używa CLSystem.

Dostępne wersje językowe: 
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Narzędzie zintegrowane z platformą CarnaLife System

Efektywne wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji           

i Big Data do wspierania personelu medycznego 

Przechowywanie obrazowych danych medycznych w postaci              

cyfrowej

Radiology Information System (RIS) zostanie stworzony w IV kw. 2022 r. 

dzięki współpracy z Helimed Diagnostic Imaging. 
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CarnaLife System jest modułem analitycznego systemu telemedycznego

CarnaLife, który jest certyfikowany jako wyrób medyczny wspomagający 

diagnostykę w klasie IIb przez TÜV NORD Polska Sp. z o.o., jednostkę 

notyfikowaną autoryzowaną przez Ministerstwo Zdrowia

Posiadamy również Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej 

NCAGE (NATO Commercial and Government Entity) 
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Innowacyjna i skalowalna technologia. MedApp tworzy grupę kapitałową. Spółka 

córka – MedApp Germany GmbH powstała w IQ 2022, oferująca unikalne 

rozwiązania softwarowe wspomagające diagnostykę obrazową i usługi medycyny 

cyfrowej nowej generacji w krajach DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria).

z

Sprawdzony model biznesowy z potencjałem do wielokrotnie wyższych wyników 

i skali działania. Rozwiązania odpowiadające na potrzebę digitalizacji w obszarze 

nowoczesnej medycyny i edukacji w medycynie. Wyniki i osiągnięcia Spółki w Q 1 / 2 / 

3 / 4  2021 pokazują kierunek i dynamikę oczekiwanego wzrostu.

Proces przeniesienia notowań z NewConnect na Rynek Główny GPW    

wraz z emisją akcji na cele rozwojowe (oczekiwanie na zatwierdzenie 

Prospektu). Równoległe notowania na Börse Frankfurt.

z

Już obecnie 21 ośrodków medycznych w Polsce i za granicą używa CLHolo, a  

23 Przychodni specjalistycznych wykorzystuje CLSystem. 

Rozwój w skali globalnej. Spółka współpracuje 

z Insight Direct UK, SAS Fabrice Protois, MyTech Brazylia  i pracuje 

nad dalszą ekspansją w Europie, Azji i Australii, a po uzyskaniu FDA 

planuje wejście na rynek USA (2022/2023).

z

z

Relacje i referencje z polskimi i międzynarodowymi  partnerami 

biznesowymi (Google, Microsoft, Johnson&Johnson, GE Health Care)  

wspierające skalowanie i komercjalizacje rozwiązań oferowanych przez 

MedApp na rynkach międzynarodowych.

Pozycja jednego z liderów rozwiązań medycyny cyfrowej 

w oparciu o AI i mieszaną rzeczywistość połączoną z obrazowaniem 3D w EU / USA / Azja / Australia

z

z
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krzysztof.medrala@medapp.pl



Przykłady Spółek z komercyjnie potwierdzonymi modelami biznesowymi, które opierają 
się na rozwiązaniach podobnych do tych opracowanych przez Medapp

Mkt cap: C$1.09B

EV/EBITDA: N/A

Mkt cap: $121.5B

EV/EBITDA: 56.07

Mkt cap: $193m

EV/EBITDA: N/A
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Rynek globalny.
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Rynek USA. Technologie certyfikowane przez FDA.
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