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STARTUP BRANŻY MEDYCZNEJ*

Ekspozycja specjalna, pawilon 7

Medidesk Sp z o.o.
Medidesk
Profesjonalne narzędzie monitoringu 
oraz analityki połączeń telefonicznych, 
wskaźników biznesowych i kanałów 
marke tingowych oraz społecznościowych. 

Geneme Sp. z o.o.
Proste i szybkie badania genetyczne
Badania genetyczne na wyciągnięcie ręki 
w oparciu o indywidualny profil genetyczny.  

Addictions.ai
Helping Hand powered by addictions.ai 
Aplikacja, która pozwala użytkownikom 
budować własną sieć wsparcia i aktywo-
wać ją w razie potrzeby. 

Incision Group B.V.
Incision Academy
Nowoczesna platforma edukacyjna 
dla studentów, stażystów, rezydentów 
i lekarzy, którzy rozpoczynają pracę 
w zawodzie w specjalizacjach zabiegowych.

IC Solutions Sp. z o.o.
Platforma digitalizacji danych IC Pen
Platforma digitalizacji danych, która 
może zbierać dane nanoszone przez 
różne interfejsy – dokumenty wypełnia-
ne długopisem cyfrowym na papierze, 
stylusem na tablecie lub podpisane 
na urządzeniu typu Wacom. 

medVC.eu sp. z o.o.
medVC telemedicine, 3D, e-learning
Rozwiązaniem audio-wideo do zdalnej 
współpracy medycznej. Umożliwia trans-
misje na żywo, 3D operacji z interaktyw-
ną komunikacją. 

3Clicks
Aplikacje mobile dla lekarzy 3Clicks
Aplikacje mobilne dla lekarzy wspierają-
ce proces diagnostyczny i terapeutyczny. 
Stanowią odpowiedź na potrzeby środo-
wiska lekarskiego. 

AISENS Sp. z o.o.
Orthyo
Czujniki Orthyo zapewniają ultra precy-
zyjne pomiary ruchu w czasie rzeczy-
wistym, a aplikacja Orthyo gwarantuje 
nadzór nad ćwiczeniami. 

RemmedVR Sp. z o.o.
RemmedVR – telemedyczna platforma 
usług rehabilitacyjnych
i diagnostycznych w VR. 
Głównym zastosowaniem platformy teleme-
dycznej jest terapia niedowidzenia i zeza. 
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SensDx S.A.
Flu SensDx
Test diagnostyczny oparty na innowacyj-
nej technologii do wykrywania wszystkich 
serotypów wirusa grypy w bezbolesnym 
wymazie z gardła. 

GlucoActive Sp. z o.o.
GlucoStation 
Stacjonarne urządzenie dające wyniki 
równe gleukometrom paskowym. Mierzy 
poziom glukozy we krwi w kilka sekund, 
po przykłożeniu przedramienia do urzą-
dzenia.

Aurero
Aurero 
Kompleksowe oprogramowanie 
dla nowoczesnej placówki medycznej. 
Elektroniczna dokumentacja medyczna 
dla lekarzy. 


