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Genomtec otrzymał pozytywną decyzję o przyznaniu swojego czwartego 

już patentu przez Japoński Urząd Patentowy 

Wrocław, Polska - 21 września 2021 r. - Genomtec S.A. "GMT", notowana na NewConnect spółka 

z branży technologii medycznych otrzymała pozytywną decyzję Japońskiego Urzędu Patentowego 

przyznającą Spółce ochronę patentową na wynalezione przez Genomtec SA technologię i urządzenie 

Genomtec ID. Przyznanie patentu uwarunkowane jest wniesieniem przez Genomtec wymaganych 

opłat urzędowych. Zarząd Genomtec podjął już pozytywną decyzję w tej sprawie a wniesienie opłat 

nastąpi wkrótce.  

Wynalazek z nową ochroną patentową obejmuje kluczowe rozwiązania techniczne związane 

z autorskim systemem bezkontaktowego grzania i detekcji temperatury opracowanym na potrzeby 

m.in. platformy POCT Genomtec ID. 

To pierwszy patent przyznany przez Japoński Urząd Patentowy i czwarty otrzymany przez Genomtec. 

Firma jest w toku postępowań w ponad dwudziestu zgłoszeniach patentowych na całym świecie. 

„Każdy kolejny obszar ochrony patentowej, który otrzymujemy, chroni nas przed kopiowaniem naszej 

technologii i tym samym zwiększa wartość Genomtec na globalnym rynku spółek specjalizujących 

się w diagnostyce molekularnej. Wzmacnia również konkurencyjność naszego kluczowego projektu 

– jakim jest Genomtec ID” – powiedział Miron Tokarski, współzałożyciel i CEO Genomtec SA. „Japonia 

i Stany Zjednoczone, gdzie technologia i nasze flagowe urządzenie są już objęte ochroną patentową 

to jedne z najbardziej dynamicznych krajów gdzie powstają podobne wynalazki. To daje nam silną 

pozycję negocjacyjną przed podpisaniem umów komercyjnych z wybranymi partnerami w zakresie 

realizacji strategii komercjalizacji.” – dodaje. 

Postępowania patentowe mają na celu zabezpieczanie kluczowych interesów oraz wpisują 

się w strategię rozwoju Genomtec uwzględniającą budowanie portfolio praw własności intelektualnej. 

Zaś diagnostyka POCT z wykorzystaniem platformy Genomtec ID jest kluczowym obszarem działalności 

Spółki. 
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O firmie Genomtec: 
Genomtec to innowacyjna firma z branży technologii medycznej zajmująca się opracowaniem i komercjalizacją mobilnej 

platformy wykorzystywanej w molekularnej diagnostyce klinicznej m.in. szeregu chorób zakaźnych, w tym szybkich testów 

diagnostycznych mających zastosowanie między innymi w wykrywaniu choroby COVID-19 spowodowanej wirusem SARS-CoV-

2.  

Flagowym projektem spółki jest mobilny system diagnostyki genetycznej Genomtec ID. Analizator jest unikalnym w skali 

światowej rozwiązaniem w tego typu urządzeniach. Pozwoli on na szybkie i precyzyjne wykonywanie analizy molekularnej 

poza środowiskiem laboratoryjnym i to bez konieczności zaangażowania wykwalifikowanego personelu laboratoryjnego. 

System wykorzystuje technologię mikroprzepływową oraz autorską, chronioną patentem, technologię izotermalną SNAAT®. 

Odpowiednie zaprojektowanie systemu umożliwia przeprowadzenie procesu w rekordowo krótkim czasie tj. nawet w 15 min, 

przy skuteczności równej, a w niektórych przypadkach przekraczającej, jakość testów laboratoryjnych PCR. 

Proces rozwoju oraz produkcji przebiega w ścisłej współpracy z międzynarodowymi firmami typu CMO (ang. Contract 

Manufacturing Organization). Zgodnie z założeniami Zarządu Genomtec, komercjalizacja flagowego rozwiązania nastąpi 

w pierwszym półroczu 2022 r. 

Produkcja testów laboratoryjnych Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® w technologii RT-LAMP odbywa się w Polsce. Testy 

są dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej (CE-IVD). Genomtec rozpoczął również rejestrację produktów w innych 

jurysdykcjach regulacyjnych poza Europą. 

Genomtec została założona w 2016 r. Siedziba Spółki Genomtec SA znajduje się we Wrocławiu. 

Więcej informacji: genomtec.com 


