
  MASKONUR 
  – SPECJALNY KOSZ 
  NA ZUŻYTE 
  MASECZKI

    Pojemnik został 
  zaprojektowany tak, aby 
  umożliwiać oderwanie 
  gumek przed wyrzuceniem 
  jednorazowej maseczki, a 
  co za tym idzie ułatwiać 
  segregację odpadów. 
  Urządzenie dedykowane 
  do przestrzeni publicznych, 
  otwartych i zamkniętych. 

Wynalazek jest gotowy do produkcji masowej.

Partner wdrażający: 
ALDA Poland Sp. z o.o.
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Centrum Innowacji i Transferu Technologii 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
92-215 Łódź, ul. Mazowiecka 3, (CKD bud. C-9) 

ciitt@umed.lodz.pl

ciitt.umed.pl 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
składa na Twoje ręce krótkie, podsumowanie działalności 
innowacyjnej uczelni.

Broszura Innowacyjności, którą trzymasz, zawiera:

→ opis naszych Wynalazków Skutecznie Wdrożonych,

→ zestawienie osiągnięć naszych jednostek w zakresie działalności 
 innowacyjnej,

→ zestawienie Zespołów biorących udział w Programie 
 Akceleracyjnym MediHUB.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi wspólnymi 
osiągnięciami! 

Mamy nadzieję, że te informacje rozbudzą apetyt na innowacje! 
Jeżeli zechcesz dołączyć do grona Wynalazców, skontaktuj się z nami.
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WYNALAZEK SKUTECZNIE WDROŻONY (WSW)
  ODZIEŻ MEDYCZNA 
  Z TKANINY 
  O WŁAŚCIWOŚCIACH
  ANTYBAKTERYJNYCH

    Fartuchy medyczne 
  wykonane z tkaniny TorTex 
  o właściwościach 
  przeciwwirusowych 
  i przeciwbakteryjnych. 
  Są pozbawione powłok, 
  takich jak srebro i nanosrebro,
  dzięki czemu pomagają   
  zmniejszyć ryzyko oporności 
  na antybiotyki i zanieczysz-
  czenie środowiska.

Partnerzy wdrażający: 
HealthTextiles, Tuttomed Farmacja Sp. z o.o.

  Projekt ma na celu poprawę
  dostępności placówek POZ
  dla pacjentów ze szczególnymi 
  potrzebami.
  Zakres dostosowania dotyczy
  obszaru architektonicznego,
  cyfrowego, komunikacyjnego
  i organizacyjnego.

Partner wdrażający: 
Ministerstwo Zdrowia



MAPA INNOWACYJNOŚCI 
2021

Poniższe zestawienie, tzw. „mapa innowacyjności”, dotyczy działalności innowacyjnej Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
w 2021 roku. Wytypowano sześć, najbardziej aktywnych Zakładów w tym zakresie. 

Dziękujemy za Państwa aktywność i zaangażowanie. 
Liczymy, że w kolejnym roku będziemy kontynuować współpracę.

Usługi - zrealizowane lub w realizacji  |  1 pkt - usługa do 10 000 zł netto  |  2 pkt - usługa 11 000-50 000 zł netto  |  3 pkt - usługa powyżej 50 000 zł netto

Zgłoszenia do Urzędu, w tym rozszerzenia  |  2 pkt za każde zgłoszenie

Zgłoszenia „W”  |  3 pkt za każde „W”

Inne (m.in.: optymalizacja Ośrodków Badawczych; planowana usługa; wewnętrzna współpraca między CIiTT a jednostką; współpraca z CIiTT bez efektów/produktów, np. wyceny usług, które nie doszły do skutku)  |  1 pkt za każdą aktywność

Udzielone patenty, nadane prawa ochronne | 1 pkt za każdy patent, prawo ochronne

PROGRAM AKCELERACYJNY 2021
Poniższa tabela przedstawia zespoły innowatorów, uczestniczące w Programie Akceleracyjnym MediHUB. 
Jest to ścieżka rozwoju pomysłu, obejmująca etapy ideacji, kreacji, walidacji rozwiązania, budowy i skalowania biznesu.

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej

Zakład Technologii Postaci Leku

Centralne Laboratorium Naukowe (CoreLab)

Zakład Biochemi

Zakład Chemii Bionieorganicznej

Zakład Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji
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Aby zobaczyć pełne zestawienie 
aktywności innowacyjnej wszystkich jednostek 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 
należy zeskanować poniższy kod QR:

GRATULUJEMY 
INNOWATOROM! 
78 jednostek znalazło się w zestawieniu. 
SPRAWDŹ, 
czy Twoja jednostka należy do najlepszych!
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