
Empower people for 
better health



Technologie rzeczywistości mieszanej (MR) 

i rzeczywistości rozszerzonej (AR) w celu poprawy 

diagnostyki i leczenia

Obrazowanie 3D

Poprawa jakości 
diagnostyki 
i leczenia

Rosnący popyt na wysokiej jakości usługi 
medyczne

Prognozowany CAGR * światowego 
rynku rozwiązań AI (Sztuczna inteligencja) 
w medycynie do 2023 r.**40,2 %

*CAGR (Compound Annual Growth Rate) – skumulowany roczny wskaźnik wzrostu

** Źródło : researchandmarkets.com

Stałe podnoszenie jakości rozpoznań schorzeń oraz nieustanny 

rozwój dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi 

informatycznych

Sztuczna Inteligencja

Analiza danych zagregowanych przy pomocy wielu urządzeń 

peryferyjnych oraz ich obsługa w innowacyjnym systemie 

telemedycznym

Analiza Big Data
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Klasa wyrobu medycznego IIb

Certyfikowana precyzja i wiarygodność

Analityczny system telemedyczny CarnaLife

Klinicznie potwierdzony i certyfikowany jako wyrób 
medyczny wspomagający diagnostykę. 



Współpraca z międzynarodowymi koncernami

Wykorzystanie bezpiecznej chmury 
Azure do przechowywania danych 
medycznych

Istotne wsparcie merytoryczne dla prac 
nad autorskim projektem MedApp
CarnaLife Holo

Wspólny projekt streamingu danych z 
Echokardiografu Vivid95 w czasie 
rzeczywistym

Wspólny projekt przesiewowy 
pacjentów kardiologicznych pod kątem 
wykrycia arytmii

Projekt prowadzony na blisko 2000 
pacjentów
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Michał Adamczyk 
Dyrektor Business Unit Telemedycyna

Menedżer projektów IT z backgroundem medycznym. 

9-letne doświadczenie w branży telemedycznej. 

Architekt systemów telemedycznych oraz algorytmów 

do analizy danych biomedycznych. Odpowiedzialny za 

procesy certyfikacji wyrobów medycznych – CE oraz 

FDA. Absolwent WUM oraz PW i aktualnie uczestnik 

studiów podyplomowych Executive MBA.

Pracował m.in. w Medicalgorithmics oraz Infoscan.

Zespół

Andrzej Skalski 
Dyrektor Business Unit Holo

Posiada bogate doświadczenie 

w kierowaniu i realizacji projektów badawczych i 

rozwojowych finansowanych ze środków krajowych 

i zagranicznych. Specjalizuje się w zagadnieniach 

przetwarzania i analizy obrazów medycznych. Dr hab. 

inż. w dyscyplinie Inżynieria Biomedyczna, profesor 

AGH.

Marek Wypych 
Dyrektor Sprzedaży

Posiada wieloletnie doświadczenie 

w sprzedaży najnowocześniejszych rozwiązań 

medycznych na rynku Polskim oraz europejskim. 

Zarządzał sprzedażą w koncernach medycznych jak 

i farmaceutycznych . Wprowadzał i implementował  na 

rynek polski najnowocześniejsze urządzenia medyczne. 

Rafał Ligęziński

Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu 

rozwiązań wykorzystujących nowoczesne technologie 

w medycynie, które zdobył zarówno w Polsce, jak i za 

granicą.  W przeszłości zarządzał i odpowiadał za 

sprzedaż nowoczesnych usług medycznych na rynku 

polskim i zagranicznym. Pracował min. dla Medivover, 

Oracle (Helthcare/Life Science), SonoSite (FujiFilm), 

Famed

Krzysztof Mędrala 
Prezes Zarządu

Posiada bogate doświadczenie w pracy w 

międzynarodowych organizacjach w obszarze rozwoju, 

sprzedaży, marketingu oraz restrukturyzacji spółek. W 

swojej karierze zawodowej uczestniczył w licznych 

transakcjach M&A (min. Euro Bank S.A., TU oraz TUnZ

Europa, Casus Finanse S.A.)

Przed objęciem funkcji Prezesa Zarządu zarządzał 

Funduszem Inwestycyjnym specjalizującym się w 

obszarze Venture Capital. 

Wiceprezes Zarządu
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Prezydent Europejskiej Asocjacji Interwencji 

Sercowo-Naczyniowych Europejskiego 

Towarzystwa Kardiologicznego

Prof. Dariusz Dudek

Radiologia,

ECZ Otwock

Dr n. med. Łukasz Kownacki

Zatorowość Płucna,

ECZ Otwock

Prof. Marcin Kurzyna

Bioinżynieria,

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. Zbigniew Nawrat

Kardiologia kliniczna,

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. Jarosław Kasprzak

Rynek Kapitałowy,

Globalne fundusze medyczne, TFI

Marcin Szuba

Uznane autorytety w obszarze innowacji
medycznych i rynku kapitałowego

Rada Doradcza
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Certyfikaty CE oraz NATO

Własne algorytmy 
oraz zespół 
programistów

Naukowa Rada 
Doradcza

Globalny potencjał 
produktów CarnaLife

Wykorzystanie rzeczywistości 
mieszanej i sztucznej 
inteligencji 
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AI
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Rytm zatokowy
Bradykardia
Tachykardia
Zatrzymanie pracy serca

Pojedyncze uderzenie komorowe
Podwójne uderzenia komorowe
Tachykardia komorowa
Migotanie komór

Pojedyncze uderzenie nadkomorowe
Podwójne uderzenia nadkomorowe
Migotanie przedsionków
Tachykardia nadkomorowaUderzenia niesklasyfikowane

Artefakty
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Skuteczność algorytmów*

CarnaLife System umożliwia wykrywanie i analizę wielu składowych sygnału EKG, takich jak:

98,78% Wykrywanie rytmu i jego analiza

95,50% Zdarzenia nadkomorowe, migotanie przedsionków

92,74% Zdarzenia komorowe

*na podstawie baz referencyjnych MIT-BIH oraz AHA
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Badanie otrzymuje lekarz – co dalej?
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Gotowy czytelny raport .

Zawiera najważniejsze 

dane niezbędne do 

postawienia diagnozy.



Przy pomocy urządzeń telemedycznych typu Holter pacjenci wykonują 

kilka badań dziennie przez okres 1-2 tygodni. Umożliwia to wykrycie 

zdarzeń kardiologicznych znacznie dokładniej niż badanie spoczynkowe 

EKG podczas wizyty lekarskiej.

Wykrycie zaburzeń rytmu

Na podstawie wyników badań pacjenci kierowani są do lekarza 

prowadzącego, który podejmuje decyzje o rozpoczęciu leczenia 

farmakologicznego lub skierowaniu pacjenta do zabiegu ablacji.

Kwalifikacja pacjentów do leczenia

Projekt przesiewowy pacjentów kardiologicznych
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ELEMENTY PROJEKTU

1. Wywiad lekarski

2. Urządzenie telemedyczne

3. System telemedyczny CarnaLife System

4. Raport (zbiorczy) dla lekarza
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Dostępne rodzaje badań

EKG Monitor dializy Spirometria Pulsoksymetria Masa ciała Badanie
laboratoryjne

Analiza składu
ciała

Ciśnienie
krwi

Badanie
słuchu

Pomiar
glukozy Jedzenie Tomografia 

komputerowa

Badanie
dermatologiczne

RTG Tętno Rezonans 
Magnetyczny

KTG Temperatura
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Synergia produktów

Wyświetlenie badania w CarnaLife Holo 
i  goglach HoloLens

Badanie obrazowe przysłane 
do platformy telemedycznej

CarnaLife System
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Kardiologia

Internista/pediatra

Diabetologia

COVID-19

Dermatologia

Modułowość naszego narzędzia umożliwia dostosowanie go do potrzeb wielu specjalizacji. 
Oto niektóre z możliwych konfiguracji:
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Specjalizacje (wybrane)

Radiologia

Pulmonologia/alergologia

Laryngologia

Ginekologia/Położnictwo

Rehabilitacja
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Użytkownicy docelowi
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Pacjent

Placówka medyczna Pediatra, internista
(Medycyna rodzinna, POZ) Pracownia teleradiologiczna

Poradnia rehabilitacyjna Przychodnia 
specjalistyczna (AOS) Dom opieki (w tym senioralny)

Szpital Centrum Telemedyczne Centrum Szkoleniowe



CarnaLife Edu
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Wkrótce

Poszerzenie portfolio kompatybilnych urządzeń:
- Stały monitoring temperatury
- Stały monitoring pracy serca
- Glukometry, wagi, ciśnieniomierze, spirometry

Wideokonsultacje
i terminarz
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Lekarze

CarnaLife System

Pacjenci System zdrowia

Obniżenie kosztów outsourcingu usług

Optymalizacja czasu niezbędnego do postawienia 
diagnozy

Zdalny kontakt z pacjentem

Możliwość zdalnego kontaktu z lekarzem 

Odbiór raportów badań od lekarza w aplikacji

Jedno miejsce przechowywania badań od różnych 
specjalistów

Podejmowanie interwencji tylko w przypadkach 
potwierdzonych

Jedno repozytorium danych

Obniżenie kosztów diagnostyki, diagnostyka zdalna
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


