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 	BOPL20220721006

Polska firma oferuje bardzo dobrej jakości 
produkty w konkurencyjnej cenie, szeroką gamę 

modeli protez piersi. Polska firma zapewnia 
również specjalny biustonosz, rękawy uciskowe, 

biustonosz po operacjach plastycznych oraz 
obuwie medyczne. Firma poszukuje partnerów 

handlowych doświadczonych w sprzedaży 
wyrobów medycznych, dystrybutorów oraz 

hurtowni wyrobów medycznych.

The Polish company offers very good quality 
products in competitive price, wide range of 

breast prosthesis models. The Polish company 
assures also special bra, compression sleeves, 

bra after plastic surgery and medical shoes. The 
company is looking for trade partners 

experienced in the sale of medical products, 
distributors and/or wholesalers of medical 

products.

20/07/2023

 	BORO20220721012

Innowacyjna firma, z siedzibą w północno-
wschodniej Rumunii, zajmuje się produkcją 
elementów elektronicznych i mechanicznych 
różnych urządzeń silnikowych i poszukuje 

dystrybutorów medycznych do swoich 
elektrycznych wózków inwalidzkich w ramach 
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

An innovative company, based in NE Romania, 
manufactures electronic and mechanical 

components of various motor devices and is 
looking for medical distributors for their 
electrically operated wheelchairs under 

distribution services agreement.

20/07/2023

 	BOUA20220723001 

Ukraińska firma z siedzibą w Kijowie produkuje 
zestaw odczynników do półilościowego 

oznaczania jodu w moczu. Wiarygodny szybki 
test jodu jest nietoksyczny, prosty w wykonaniu i 

dostarcza wyniki w 3 min. Firma poszukuje 
agentów handlowych lub dystrybutorów na 

całym świecie.

The Ukrainian company, located in Kyiv, 
produces a reagent kit for semiquantitative 

determination of iodine in urine. Reliable rapid 
iodine test is not toxic, simple to perform and 

provide results in 3 min.The company is looking 
for commercial agents or distributors around 

the world.

22/07/2023

BODE20220727013

Niemiecki start-up zajmujący się produkcją 
urządzeń medycznych opracował nowatorskie 

zintegrowane urządzenie do dezynfekcji i 
suszenia parą wodną, przeznaczone do szerokiej 
gamy nebulizatorów do wielokrotnego użytku, 

powszechnie stosowanych przez pacjentów 
cierpiących na mukowiscydozę (CF), raka płuc, 
POChP i inne choroby układu oddechowego. 

Urządzenie skutecznie zapobiega infekcjom dróg 
oddechowych spowodowanym ponownym 

zanieczyszczeniem wilgotnymi drobnoustrojami, 
zwiększając długość i jakość życia pacjentów. 

Firma poszukuje współpracy z partnerami 
dystrybucyjnymi.

A German medical device start-up has developed 
a novel integrated steam disinfection and drying 

device targeting a wide array of multiple use 
drug nebulizers commonly used by patients 

suffering from cystic fibrosis (CF), lung cancer, 
COPD and other respiratory diseases. The device 
efficiently prevents respiratory infections due to 
recontamination with moist germs increasing 
the patients’ life expectancy and quality of life. 

The company seeks collaboration with 
distribution partners.

26/07/2023

BOES20220727007

Baskijskie MŚP Additive Manufacturing 
specjalizujące się we wspieraniu bardziej 

wartościowych sektorów przemysłowych takich 
jak medyczny (z certyfikatem ISO13485), 
poszukuje partnera dystrybucyjnego do 

komercjalizacji ortezy wykonanej na zamówienie. 
Firma oferuje produkt poprzez umowę 

dystrybucyjną lub licencyjną, oczekując ekspansji 
produktu w Europie.

A Basque Additive Manufacturing SME 
specialized in supporting higher valuable 
industrial sectors such Medical (ISO13485 
certified) seeks a distribution partner to 

commercialize custom made orthesis. The 
company is offering the product through a 
distribution or license agreement looking 

forward to expanding the product in Europe.

26/07/2023

BOES20220727008

Hiszpańskie MŚP Additive Manufacturing 
poszukuje partnera dystrybucyjnego do 

komercjalizacji implantów z tytanu 
wykonywanych na zamówienie. Firma oferuje 

produkt poprzez umowę dystrybucyjną lub 
licencyjną, oczekując ekspansji produktu w 

Europie.

Spanish Additive Manufacturing SME seeks a 
distribution partner to commercialize custom 

made Titanium implants. The company is 
offering the product through a distribution or 

license agreement looking forward to expanding 
the product in Europe.

26/07/2023



BOFR20220711001

Francuski start-up poświęcony dobremu 
samopoczuciu pacjentów, projektuje, opracowuje 

i sprzedaje urządzenia medyczne oraz 
rozwiązania w dziedzinie anestezjologii i 

resuscytacji. Firma opracowała innowacyjny 
laryngoskop ułatwiający intubację podczas 

znieczulenia ogólnego lub zaburzeń 
oddechowych i poszukuje partnerów w ramach 
umów o świadczenie usług dystrybucyjnych.

A French start-up dedicated to the wellbeing of 
patients, designs, develops and markets medical 
devices and solutions in the fields of anesthesia 
& resuscitation. The company has developped an 
innovative laryngoscope to facilitate intubation 

during general anesthesia or respiratory distress 
and is seeking partners under distribution 

service agreements

17/07/2023

BOIT20220728003 

Innowacyjna włoska firma wysokiej technologii, 
działająca w sektorze bioenergetycznym, 

opracowała cyfrowy bezprzewodowy system do 
leczenia okluzji dentystycznej. Dzięki temu 
systemowi, możliwe jest wykrycie łatwego, 

szybkiego i nieinwazyjnego sposobu parametrów 
badawczych i niezbędnych informacji na temat 

jakości okluzji dentystycznej. Proces 
przetwarzania takich danych nie jest dostępny 

za pomocą tradycyjnych metod. Firma poszukuje 
importerów i dystrybutorów w Europie i USA do 

umowy komercyjnej.

Innovative high-tech Italian company, operating 
in the bioengineering sector, has developed a 
wireless digital system for balancing dental 

occlusion. Thanks to this system, it is possible to 
detect in an easy, fast and non-invasive way the 
scientific parameters and essential information 

on the quality of dental occlusion. The data 
processed are not achievable with any 

traditional methods. They are looking for 
importer and distributor in Europe and USA for 

commercial agreement.

27/07/2023

BOLV20220729016 

Łotewska firma produkuje elastyczne produkty 
medyczne - od bandaży,  pończoch uciskowych 
do kompleksowych produktów wsparcia pleców. 
Firma szuka globalnej możliwości rozszerzenia 
sieci dystrybucji i zapewnia elastyczne zasady 
dostaw. Firma poszukuje partnerów z sektora 
narzędzi medycznych w Hiszpanii i Portugalii. 

Firma wspiera również agentów - 
reprezentantów na wybranych rynkach.

Latvian company manufactures elastic medical 
products - from bandages, compression 

stockings to complex back support products.
Company is looking for a global extension of 

distribution network and provide flexible supply 
terms. Company is looking for distributors of 

medical devices in Spain and Portugal. Company 
also support agent-representation agreement 

for selected markets.

31/07/2023

BORO20220727003

Rumuńska firma jest twórcą nowego na rynku 
produktu, który przyczynia się do prawidłowego 

funkcjonowania gruczołu krokowego oraz 
wspomaga funkcje moczowe i prawidłowy 

przepływ moczu. Firma dąży do ekspansji na 
rynkach międzynarodowych poprzez 
pozyskiwanie partnerów biznesowych 

zainteresowanych umowami handlowymi.

The Romanian company is a developer of a new 
product on the market which contributes to the 
normal functioning of the prostate and supports 
urinary function and normal urinary flow. The 
company pursues to expand in international 

markets by finding business partners interested 
in commercial agreements.

26/07/2023


