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Kolejne urządzenie Airway Medix - Oral Care - dopuszczone na rynek 

amerykański  
 

Amerykańska instytucja rządowa FDA (Food and Drug Administration – Agencja Żywności i 
Leków) zarejestrowała pod numerem 3009514530 urządzenie Airway Medix Oral Care (OC).   
 
Oral Care to zestaw do czyszczenia jamy ustnej u pacjentów intubowanych oraz 
unieruchomionych. Producentem urządzenia OC jest certyfikowane laboratorium, spółka córka 
Airway Medix - Biovo Technologies z siedzibą w Izraelu.  
 
Notyfikacja produktu przez FDA oznacza, że możliwe będzie rozpoczęcie sprzedaży produktu 
działającego w ww. technologii w Stanach Zjednoczonych, a dalsze badania pod kątem 
wprowadzenia go na rynek amerykański nie są konieczne, co tym samym kończy procedurę 
dopuszczającą produkt na rynek USA. 
 
„Osiągnęliśmy właśnie kolejny milowy krok dla urządzenia Oral Care. Notyfikacja przez FDA 
oznacza, że wchodzimy z produktem na olbrzymi rynek. Oral Care podczas badań klinicznych 
i testów, a także podczas spotkań z przedstawicielami branży w trakcie prestiżowych targów 
był bardzo pozytywnie przyjmowany. Podkreślano jego innowacyjność, której zdaniem wielu 
fachowców brakuje na rynku podobnych urządzeń na całym świecie” - mówi Anna Aranowska, 
Członek Zarządu Airway Medix S.A.  
 
„Notyfikacja urządzenia Oral Care przez FDA jest także kolejnym potwierdzeniem, że 
realizujemy obietnice dawane naszym inwestorom. W listopadzie ub.r. podpisaliśmy term sheet 
dotyczący wstępnych warunków potencjalnej sprzedaży technologii Closed Suction System 
(CSS), teraz idziemy podobną ścieżką z naszym kolejnym produktem” – podsumowuje Anna 
Aranowska.  
 
Oral Care jest kompleksowym rozwiązaniem do utrzymania higieny jamy ustnej u pacjentów 
intubowanych, u których obserwuje się nagromadzenie patologicznej flory bakteryjnej, której 
przedostawanie się do płuc powoduje odrespiratorowe zapalnie płuc (VAP). Systematyczne 
stosowanie systemu Airway Medix Oral Care może zmniejszyć ryzyko wystąpienia 
odrespiratorowego zapalania płuc, blokuje rozwój płytki nazębnej oraz ogranicza ryzyko 
wystąpienia zapalenia dziąseł.   
 
  



 

 
 

Urządzenia rozwijane przez Airway Medix przeznaczone są dla pacjentów wentylowanych mechanicznie na 
Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej oraz Oddziałach Anestezjologicznych. Produkty, dzięki zastosowaniu 
innowacyjnych, opatentowanych globalnie technologii, chronią pacjentów przed zachorowaniem na 
odrespiratorowe zapalenie płuc (ang. ventilation associated pneumonia - VAP), schorzenie, które jest uważane za 
jedno z najczęstszych, najpoważniejszych i najbardziej kosztownych powikłań u pacjentów wentylowanych 
mechanicznie. Wszystkie produkty opracowywane przez Airway Medix S. A. mają międzynarodową ochronę 
patentową. Obecnie portfolio produktów Airway Medix składa się z następujących urządzeń: CSS (Closed 
Suction System), czyli zamknięty układ czyszczący, wykorzystywany przy czyszczeniu  dotchawicznych rurek 
intubacyjnych, OC (Oral Care) – zestaw do czyszczenia jamy ustnej u pacjentów intubowanych oraz 
unieruchomionych oraz CPR (Cuff Pressure Regulator), urządzenie, które służy do automatycznego 
monitorowania i kontrolowania ciśnienia w mankiecie rurki intubacyjnej oraz zapobiega przedostawaniu się 
zainfekowanych treści do płuc.  

 
O  Airway Medix: 

Airway Medix jest Spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od grudnia 
2014 roku. Spółka koncentruje swoją działalność na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji 
jednorazowych urządzeń przeznaczonych dla pacjentów wentylowanych mechanicznie na Oddziałach 
Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM) oraz u pacjentów z zagrożeniem życia na oddziałach anestezjologicznych.  
 
www.airwaymedix.com  

 
Dodatkowych informacji udziela: 
Piotr Piotrowski, CC Group sp. z o.o. 
Tel. 697 613 010, (22) 440 1 440 
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