
Gala Finałowa
29października 2019 r.
16:00 – 20:00
CentralnyDomTechnologii
Warszawa
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AkademiaBioMedPFR

Zdobywanie
nowych rynków

Zdobywanie
funduszy

Strategia
rozwoju

Rozwj
produktu

Finanse
w firmie

Aspekty prawne
i regulacje

AkademiaBioMedPFR tomiędzynarodowa inicjatywa edukacyjna
skierowanadoobiecującychpolskich spółek z branży farmaceutycznej
imedycznej. Celemprogramubyło przekazanie uczestnikombranżowej
wiedzy biznesowej, rozwijanie ich sieci kontaktóworaz przedstawienie
projektówpotencjalnym inwestoromVC.

Agenda

15:30 – 16:00 Rejestracja

16:00 – 16:10 Otwarcie i podsumowanie programu
–PawełBorys iMagdaGajownik, PFR

16:10 – 16:20 Podsumowanie programu, perspektywabrytyjska
–EmmaBaines,Radca polityczny, AmbasadaBrytyjska iMargaret
Grzegorczyk,NottinghamBusiness School,NottinghamTrentUniversity

16:20 – 16:25 Przedstawienie zasad konkursudla start-upówAkademiiBioMedPFR

16:25 – 16:55 Prezentacje inwestorskie, część 1

16:55 – 17:10 Przerwa

17:10 – 17:35 Prezentacje inwestorskie, część 2

17:35 – 17:45 Perspektywa inwestora –RozaliaUrbanek, PFRVentures

17:45 – 18:10 Prezentacje inwestorskie, część 3

18:10 – 18:25 Przerwa

18:25 – 18:35 Ogłoszeniewynikukonkursu orazwręczenie nagrody

18:35 – 20:00 Przyjęcie koktajlowe

Organizator: Partner
Strategiczny:

Partner
Wspierający:

Partner
Międzynarodowy:

Wewspółpracy z:

Radaprogramowa

Katarzyna
MichalakMagda
AgencjaBadańMedycznych

AdamPabiś
Kinetic

JohnBason
PFRLife Science

ElizaKruczkowska
Polski FunduszRozwoju

Paweł Soluch
NeuroDevice

Uczestnicy 24 czerwiec – 6 lipiec 2019 r.

15 spółek działających
wbranżymedycznej 1 tydzieńwarsztatówbiznesowych

wWarszawie

1 tygodniowe szkolenie
wNottinghamBusiness School5 spółek działających

wbranży farmaceutycznej
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BIOTTS
BIOTTSS.A. jest polską firmąbiotechnologiczną, tworzącą
autorskie technologie transportu substancji leczniczych,
receptury lekówwobszarze dermatologii, onkologii oraz chorób
autoimmunologicznych.Ponad trzydziestoletniedoświadczenie
zespołu badawczo-rozwojowegopozwala jej skutecznie tworzyć
autorskie leki, rozwiązywać złożoneproblemy technologiczne
oraz kreowaćniepowtarzalne rozwiązania, pomagające ludziom
na całymświecie.

Branża:
BioTech

ExalBone
ExalBone to start -up rozwijający iwdrażający lekki, estetyczny,
wodoodporny i dyskretny opatrunekusztywniającywykonany
ze specjalnie zaprojektowanego kompozytu. Ażurowabudowa
pozwala na swobodnąwentylację powierzchni skóry dzięki,
czemuniewywołuje świądu.Rozwiązanie pozwala takżena
dostosowywanie kształtu opatrunkudopotrzebmedycznych
pacjenta oraz nawtórny remodeling opatrunku, tak aby
zapewnić szczególnąwygodę i komfort noszenia.

Branża:
MedTech

FindAir
FindAir to firma zbranży technologiimedycznych, która
opracowuje inteligentne rozwiązaniawspierające osoby
cierpiące na astmę. SystemFindAir opiera się na połączeniu
fizycznegourządzenia (FindAirONE), aplikacji i specjalnie
opracowanych algorytmówsztucznej inteligencji. Głównym
celemsystemu jest zapewnienie pacjentowi jaknajwiększego
wsparciaw codziennych sytuacjach, jak również dostarczenie
lekarzomdanychniezbędnychdo zwiększenia skuteczności
leczenia.

Branża:
MedTech

Genomtec
Systemdiagnostyczny oferowanyprzezGenomtec S.A.
to przenośne laboratoriumbiologiimolekularnej, któremieści
sięwkieszeni. Łączymobilność, łatwość obsługi i szybkość
analizy z profesjonalną amplifikacją i detekcją specyficznych
fragmentówDNA lubRNA.Urządzeniewykorzystuje
technologię lab-on-chip orazwysocewydajny, zgłoszony
doopatentowania systembezkontaktowegoogrzewania
i detekcjiwykorzystujący energię fotonów.

Branża:
MedTech

GlucoActive
GlucoActive Sp. z o.o. rozwija technologię bezinwazyjnego
pomiaru stężenia glukozywekrwi. Spółka opracowała dwa
produkty – urządzenie stacjonarne, przeznaczonedla placówek
medycznychoraz urządzeniewearable – smartwatch.
Urządzenia przeznaczone są dodiagnostyki oraz profilaktyki,
wprocesie leczenia cukrzycy oraz do zastosowań sportowych.

Branża:
MedTech

1. JacekBłoński, AperVentures
2. TomaszKaniowski, AugereVenture
3. JohnBason, PFRLife Science
4. MarcinPrusaczyk, Biomed Innovations

KonkursAkademiiBioMedPFR

Wtrakcie konkursuAkademiiBioMedPFR, każdy start-upprzedstawi swoje
rozwiązanie podczas 3-minutowej prezentacji.Ocenyprojektówdokonywać
będzie Juryw składzie:
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OASISDiagnostics
OASISDiagnostics to polska firma z sektoraMedTech, stworzonawcelu
zaprojektowania i opracowaniaONIRY, innowacyjnej techniki spektro-
skopii impedancyjnej dodiagnozowania urazówokołoporodowych, któ-
remogąwystąpić poporodzie naturalnym, ale nie tylko.Opatentowana
sondadoodbytniczawraz zurządzeniemwykorzystywane są podczas
badańklinicznych, abyumożliwić dystrybucję produktumedycznegona
całymświecie. Firma chciałabypomóckobietomwszybkim i nieinwa-
zyjnymwykryciumożliwegoproblemu, a lekarzomwpoprawiemożli-
wości diagnostyki poporodowej i jeszcze lepszej opiece nadpacjentkami.

Branża:
MedTech

PelviFly
PelviFly to rozwiązanie umożliwiającebezpieczny i skuteczny trening
mięśni dnamiednicy. Składa się z zespołu świetnych specjalistów
(fizjoterapeutów ipielęgniarek), aplikacjimobilnej, urządzenia do ćwiczeń
wdomu(którepowstałowewspółpracy z inżynierami zDolinyKrzemo-
wej), platformy telemedycznej ze specjalnymi algorytmamioraz sieciwy-
bitnych lekarzywspółpracującychz firmąwcałejEuropie.

Branża:
MedTech

Intelliseq
Intelliseq jest firmąbioinformatyczną, której celem jest rozwój
architektury oprogramowania, służącegodoprzeprowadzania
analizy danych genomowychotrzymanych za pomocą technologii
sekwencjonowaniaNGS.Opracowane rozwiązanie zapewnia
możliwość analizy danych genomowychwwielu obszarach, najwyższy
standard rynkowy, automatyzację procesuoraz dostosowanie
dopotrzebużytkownika.

Neuromedical
FirmaNeuromedical to interdyscyplinarny zespół inżynierów
biomedycznych, informatykóworaz ekspertówzdziedziny
neurobiologii, psychiatrii i neurologii, którzywspólnie stworzyli
urządzeniemedyczneVGuarddonieinwazyjnej stymulacjimózgu
wwarunkachdomowych. Służy onodoprzezskórnej stymulacji
nerwubłędnegowczasie snu i jest dedykowanepacjentomzobjawami
łagodnych zaburzeńpoznawczych sklasyfikowanych jakoMild
Cognitive Impairment (MCI),w tymwystępującychwprzebiegu
chorobyAlzheimera.

Neuromedical aktualnie rozpoczął rekrutację pacjentówdobadania
klinicznego, którego celem jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa
terapii.

Branża:
BioTech

Branża:
MedTech Pikralida

Pikralida /gr.mniszek lekarski/ to innowacyjna firmabiotechnologicz-
na, którejmisją jest rozwijanie i dostarczanie nowoczesnych terapii
pacjentom.

Celemstrategicznymspółki jest stworzeniew ciągu trzech lat atrakcyj-
negoportfolio, co najmniej trzechprojektów innowacyjnych. Spółka
planuje pozyskiwać licencje na rozwój kandydatówna lek od jednostek
akademickich lub firmy farmaceutycznych, następnie podnosićwartość
projektówpoprzez przeprowadzenie badańprzedklinicznych i badań
klinicznychwczesnych faz (dobadania fazy IIa „Proof-of-Concept”
włącznie), by po 5 latach z zyskiemodsprzedać licencję firmie farmaceu-
tycznej o zasięgu globalnym.

Pierwszyprojekt spółki EpiFix dotyczy opracowania innowacyjnego
lekublokującego rozwój padaczki pourazowej.Kandydat na lek został
wybranypoprzez zastosowanie strategii repozycjonowania. Skutecz-
ność związkuwnowymwskazaniu została potwierdzonawzwierzę-
cychmodelach in vivo. Patent nanowewskazanie terapeutyczne został
złożonywczerwcu2019 r.

Branża:
BioTech
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SensoriumLab
SensoriumLabopracowuje nowatorskie rozwiązanie
donieinwazyjnej i podręcznej diagnostyki płynuwklatce
piersiowej ze szczególnymuwzględnieniemwysięku/przesięku
opłucnowego, który tylkowEuropie iUSA jest diagnozowany
uok. 3.5miliona osób rocznie.

Branża:
MedTech

SiDLY
SiDLY topolska firma telemedyczna zajmująca się
projektowaniem rozwiązańumożliwiających świadczenie
usług teleopieki. Jest jedynymwPolsce certyfikowanym
producentemnajbardziej innowacyjnychproduktów
medycznych, tworzonych zmyślą o osobach starszych,
schorowanych, dbających o swoje zdrowie, świadomych.
Urządzenia dostosowane są również dopotrzeb osób
niewidomych i słabowidzących, dostarczają usługi teleopieki,
które świadczone są przez ratownikówzTelecentrum.

Branża:
MedTech

Sundose
Sundose to suplement diety o indywidualnie dobranym
składzie, dopasowanymdoTwojego stylu życia, którym
możesz zarządzać przez swój smartfon.Wierzymy, że dane
wpołączeniu z budowaniemnawyków, którewykorzystujemy
wSundose pozwalają na stworzenie rozwiązania, które zmieni
rynek suplementówwycenianyna 350miliardówdolarów
globalnie. Sundose towygodna forma30 saszetekwmiesiącu,
czyli jednej saszetki na każdydzień ze składemmieszanym
indywidualnie.

Branża:
MedTech

UnitDoseOne
UnitDoseOne to automatyczna apteka szpitalna. Firma tworzy
unikalne rozwiązania zwykorzystaniem robotów, systemów
wizyjnychoraz sztucznej inteligencji, aby za każdymrazem
iwpełni powtarzalnie przygotować leki dla pacjentów.
Minimalizuje błędy, uszczelnia systemprzygotowania
i dystrybucji leków, a także zwiększa udział farmaceutów
w leczeniu.

Branża:
MedTech

RealResearch
RealResearch jest start-upembiotechnologicznym, którego
celem jest zmiana sposobuprowadzenia nauki i podniesienia
efektywności badań. LifeGel to hydrożel dohodowli
komórkowych 3D. Jakopierwszyprodukt tej klasy jest czysty
od czynnikówwzrostowych zaburzającychwyniki, jest
powtarzalnymiędzy kolejnymi partiami produkcyjnymi
oraz jest też bardzo skalowalny, co jest szczególnieważne
w rozpowszechnieniu go jakoproduktupodstawowego.

Branża:
BioTech

Saventic
Saventic to firmamedyczno-technologiczna, która tworzy
algorytmyAIdla sektora ochrony zdrowia napotrzeby
klientówzewnętrznychorazwłasnej platformySARAH,
platformawspomagania decyzji klinicznych (wczesna
diagnostyka, celowane leczenie,monitoring i inne).Główne
obszary działalności to rozwiązania dla: podstawowej opieki
zdrowotnej, onkologii oraz chorób rzadkich.

Branża:
MedTech
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Dziękujemywszystkimuczestnikomoraz partneromzaudziałwprogramie.

Podziękowania

Uczestnicy

Więcej informacji o projekcie na:
startup.pfr.pl/akademia-biomed

1. Biocelitix
2. BIOTTS
3. Cooltec
4. Exal Bone
5. FindAir

6. Genomtec
7. GlucoActive
8. Intelliseq
9. NESTMEDIC
10. Neuromedical

11. OASISDiagnostics
12. PelviFly
13. Pikralida
14. PolTiss
15. RealResearch

16. Saventic
17. SensoriumLab
18. SiDLY
19. Sundose
20. UnitDoseOne

Partnerzy:



Organizator: Partner
Strategiczny:

Partner
Wspierający:

Partner
Międzynarodowy:


