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Kraków, 15 lutego 2022 r. 

 

MedApp po Q4 2022: kontynuacja rozwoju rozwiązań technologicznych  
medycyny cyfrowej i pozyskiwanie nowych kontaktów sprzedażowych 

 

MedApp, giełdowa spółka z branży innowacyjnych technologii dla medycyny, pomimo wyzwań 

placówek medycznych związanych z rosnącymi kosztami ich utrzymania oraz ogólnej niepewności 

gospodarczej, zanotował w czwartym kwartale 2022r. 1 026 tys. złotych przychodów ze sprzedaży, 513 

tys. złotych wyniku EBITDA oraz 480 tys. złotych zysku netto. 

Spółka, podobnie jak w poprzednich kwartałach 2022 roku, obserwuje wydłużenie procesów 

sprzedażowych na polskim rynku, starając się  przenieść aktywność sprzedażową na rynki zagraniczne. W 

tym celu Spółka podpisała kolejne umowy dystrybucyjne dotyczące rozwiązania CarnaLife Holo - z firmą  

LIVARTIX SRL w Rumunii oraz z TND LLP w Kazachstanie (dotyczy dystrybucji na terytorium Kazachstanu, 

Kirgistanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu oraz Mongolii). 

MedApp na bieżąco analizuje rozwijający się rynek holograficznej wizualizacji danych medycznych pod 

kątem potencjalnego ich wykorzystania w  swoich rozwiązaniach.  

- W grudniu 2022 roku zarejestrowaliśmy spółkę MedApp RT Sp. z o.o., rozwijając w tej sposób Grupę 

Kapitałową MedApp. Spółka MedApp RT została powołana w celu prowadzenia prac programistycznych i 

R&D w zakresie wykorzystania i dostosowania naszej technologii w dziedzinie radioterapii. W 

konsekwencji planujemy opracowanie nowego produktu dedykowanego tej specjalizacji – informuje  

Krzysztof Mędrala, Prezes Zarządu MedApp S.A. 

W październiku 2022 roku MedApp otrzymał potwierdzenie Urzędu Unii Europejskiej Ds. Własności 
Intelektualnej, rejestracji znaku słownego dwóch flagowych produktów: CarnaLife Holo i CarnaLife 
System. Znaki te korzystają z ochrony prawnej na terytorium UE przez okres najbliższych 10 lat. 

- MedApp skupia się na rozwoju oferowanych technologii równocześnie kontynuując poszukiwania 

inwestora strategicznego, który dokapitalizuje Spółkę, co umożliwi jej dalszy rozwój na rynkach 

zagranicznych i będzie wymiernym wsparciem w zaawansowanym procesie dopuszczenia CarnaLife Holo 

jako wyrobu medycznego, do obrotu na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej przez FDA (U.S. 

Food and Drug Administration) – mówi Krzysztof Mędrala, Prezes Zarządu. 
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MedApp to giełdowa spółka technologiczna, która oferuje innowacyjne rozwiązania software’owe z zakresu diagnostyki 

obrazowej i usług medycyny cyfrowej nowej generacji (medtech). Są one oparte na rozwiązaniach sztucznej inteligencji, mieszanej 

rzeczywistości i obrazowania 3D. Kluczowe produkty, skalowalne globalnie, to: CarnaLife Holo i CarnaLife System. Zarząd wspiera 

Rada Naukowa, składająca się z uznanych specjalistów z obszaru innowacji medycznych. MedApp współpracuje również 

z międzynarodowymi liderami technologii i medycyny, takimi jak Microsoft, Google, GE Healthcare, OVHCloud, J&J, zapewniając 

swoim klientom bezpieczne gromadzenie, analizowanie i wizualizację danych.  

CarnaLife Holo to certyfikowana innowacyjna technologia, wspierająca planowanie i przeprowadzanie skomplikowanych 

zabiegów medycznych. Z pomocą gogli HoloLens 2 firmy Microsoft lekarz widzi w przestrzeni rzeczywistej trójwymiarowy 

hologram, odzwierciedlający obrazowany obszar anatomiczny. Lekarz może swobodnie wchodzić w interakcję z wyświetlanym 

hologramem. Do tej pory zostało już wykonanych kilkaset procedur medycznych z zakresu kardiologii, chirurgii onkologicznej, 

urologii, laryngologii i ortopedii z użyciem systemu CarnaLife Holo, zarówno w zakresie planowania operacji jak i wsparcia w 

trakcie samych zabiegów. Technologia jest w wykorzystywana w zabiegach zarówno dorosłych pacjentów jak i w leczeniu 

najmłodszych pacjentów. 

Rozwiązanie CarnaLife System jest zaawansowaną platformą telemedyczną, która umożliwia lekarzowi ocenę i monitorowanie 

stanu zdrowia pacjentów oraz przeprowadzanie konsultacji o dowolnej porze i miejscu. System jest wspierany przez ponad 20 

zdalnych urządzeń pomiarowych. Wyniki badań analizowane są 24/7 z wykorzystaniem algorytmów AI i analizy Big Data. Na bazie 

tego rozwiązania powstała Cyfrowa Przychodnia skierowana bezpośrednio do pacjentów i użytkowników indywidualnych. 

Akcje MedApp S.A. notowane są na rynku NewConnect w Warszawie oraz na Börse Frankfurt. Więcej informacji o firmie i 

rozwijanych przez nią innowacjach dostępnych jest na www.medapp.pl oraz LinkedIn. 

https://medapp.pl/
https://www.linkedin.com/company/medappsa

