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Medinice z dotacją na rozwój innowacyjnej elektrody MiniMax 

 

Medinice S.A. – spółka skupiająca się na komercjalizacji technologii w obszarze kardiologii i 

kardiochirurgii, otrzymała informację od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o uzyskaniu 

pozytywnej oceny wniosku "MiniMax – pierwsza uniwersalna chłodzona elektroda do ablacji 

arytmii serca do nawigacji i mapowania trójwymiarowego serca bez promieniowania 

rentgenowskiego". Wartość wnioskowanego projektu to 4 749 825,82 zł, a kwota 

dofinansowania to 3 011 644,27 zł. Firma wkrótce zadebiutuje na rynku NewConnect.  

MiniMax to innowacyjna elektroda do ablacji arytmii serca. Ze względu na zwiększoną liczbę 

pierścieni elektroda łączy funkcje diagnostyczne (mapowanie i lokalizacja) oraz lecznicze (ablacja 

za pomocą częstotliwości radiowej). Dzięki wbudowanemu systemowi mapowania 3D jest 

dostosowana do wykonywania zabiegów bez wykorzystania promieniowania rentgenowskiego, 

które jest szkodliwe dla pacjentów i personelu medycznego.  

- MiniMax posiada znaczące przewagi względem obecnie dostępnych na globalnym rynku elektrod 

do ablacji arytmii serca. Większa liczba pierścieni diagnostycznych umożliwia szybszą i 

dokładniejszą lokalizację elektrody w ciele pacjenta. Pozwoli to ograniczyć do minimum potrzebę 

wykorzystywania szkodliwego promieniowania rentgenowskiego. Ponadto jedna wspólna 

elektroda diagnostyczno-lecznicza ogranicza ryzyko powikłań, zmniejsza koszty zabiegu i czas jego 

trwania – mówi prof. Sebastian Stec, autor elektrody, współzałożyciel i znaczący akcjonariusz 

Medinice S.A. 

W swoim portfolio Medinice posiada kilkanaście projektów kardiologicznych i kardiochirurgicznych  

znajdujących się na różnych etapach rozwoju. Do tej pory spółka pozyskała już ponad 30 mln zł z 

grantów.   

 - Dotacja z NCBiR umożliwi nam wkrótce rozpocząć badania przedkliniczne. Należy pamiętać, że w 

branży MedTech badania przedkliniczne oraz badania kliniczne są o wiele krótsze i znacząco tańsze 

niż w przypadku branży farmaceutycznej. Nasz konserwatywny harmonogram zakłada, że MiniMax 

zostanie dopuszczony do sprzedaży w 2022 r.  Wiemy, że już teraz naszymi produktami interesują 

się najwięksi światowi producenci urządzeń wykorzystywanych w kardiologii i kardiochirurgii. 

Projektem MiniMax interesują się również fundusze inwestycyjne – mówi Sanjeev Choudhary,  

prezes, współzałożyciel i główny akcjonariusz Madinice S.A. – Na rynku NewConnect powinniśmy 

zadebiutować w ciągu kilku tygodni – dodaje prezes.  



 

O Medinice:  

Medinice jest polską firmą założoną w 2012 roku działającą w branży MedTech. Firma zajmuje się tworzeniem, 

rozwijaniem oraz komercjalizacją innowacyjnych, bezpiecznych, małoinwazyjnych rozwiązań z dziedziny medycyny, w 

szczególności kardiologii i kardiochirurgii, poprawiających jakość życia. W portfolio Medinice znajduje się obecnie 

kilkanaście projektów na różnym etapie rozwoju. Wszystkie projekty mają potencjał globalny. Misją Medinice jest 

tworzenie rozwiązań, które podniosą komfort życia pacjentów i znajdą zastosowanie we współczesnej medycynie. 

Dużym atutem spółki jest zbudowana sieć pozyskiwania, selekcji i rozwoju innowacyjnych projektów medycznych. 

Firma współpracuje z wiodącymi ośrodkami badawczymi w Polsce i Europie. Medinice dąży do komercjalizacji 

wynalazków wniesionych zarówno przez współtwórców firmy, jak i nabytych projektów poprzez sprzedaż licencji 

światowym liderom produkcji urządzeń medycznych. Nasz zespół posiada szerokie kompetencje w prowadzeniu 

projektów badawczo-rozwojowych oraz bogate doświadczenie w wyjściach kapitałowych i sprzedaży praw własności 

intelektualnej. Spółkę wspiera grupa uznanych autorytetów medycznych, którzy opiniują proponowane rozwiązania i 

koncepcje produktów. 
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