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GRUPA SYNEKTIK
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› Firma Synektik powstała w 2001 roku. 
Jest spółką notowaną na warszawskiej 
giełdzie

› Grupa jest wiodącym producentem 
zaawansowanych produktów 
radiofarmaceutycznych i rozwiązań 
informatycznych, a także dystrybutorem 
innowacyjnych urządzeń medycznych 
i dostawcą usług serwisowo-
pomiarowych, stosowanych w 
diagnostyce oraz terapii w dziedzinach 
onkologii, kardiologii i neurologii

› Grupa inwestuje w rozwój 
innowacyjnych produktów medycznych, 
na czele z kardioznacznikiem 
(radiofarmaceutykiem służącym do 
diagnozy choroby wieńcowej)

› Członek Ogólnopolskiej Izby 
Gospodarczej Wyrobów Medycznych 
POLMED i Polskiej Federacji Szpitali

SYNEKTIK W SKRÓCIE
INTEGRATOR INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ DLA MEDYCYNY

S
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SYNEKTIK W SKRÓCIE
GŁÓWNE PROFILE DZIAŁALNOŚCI

Dystrybucja 
innowacyjnego 

sprzętu 
medycznego

Centrum 
Badawczo-
Rozwojowe

Centrum 
Badań 

Klinicznych

Rozwiązania 
IT

Usługi 
serwisowe 

i pomiarowe

RADIOLOGIA

ONKOLOGIA

KARDIOLOGIA

NEUROLOGIA

DIAGNOSTYKA          I          TERAPIA 

Produkcja 
radiofarmaceutyków
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SYNEKTIK W SKRÓCIE
ZASIĘG W POLSCE 
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DZIAŁALNOŚĆ GRUPY SYNEKTIK
SPRZĘT MEDYCZNY I ROZWIĄZANIA IT

› Synektik to wiodący dostawca urządzeń medycznych oraz 

rozwiązań informatycznych stosowanych w radiologii, onkologii, 

kardiologii i neurologii

› Główne obszary działalności:

› Własne rozwiązania informatyczne w zakresie archiwizacji, 
dystrybucji, prezentacji i przetwarzania obrazów 
radiologicznych oraz danych administracyjnych, 
uzupełnione o stacje diagnostyczne i przeglądowe

› Sprzedaż sprzętu medycznego kilkunastu wiodących 
producentów, stosowanego w radiologii i terapii oraz 
w medycynie nuklearnej, w tym systemu da Vinci 
produkowanego przez światowego lidera Intuitive Surgical

› Przygotowanie pod klucz i wyposażenie sal operacyjnych 
oraz centrów diagnostycznych/ zakładów radiologicznych

› Usługi serwisowo-pomiarowe sprzętu medycznego

› Nowatorski projekt platformy teleradiologicznej Zbadani.pl

http://www.zbadani.pl/
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Radiologia

Chirurgia

Radioterapia

Onkologia

Medycyna nuklearna

DZIAŁALNOŚĆ GRUPY SYNEKTIK
PARTNERZY DLA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I ROZWIĄZAŃ IT

INTUITIVE

ECKERT&ZIEGLER, ZAP, ZEISS

CAPNOMED, LOCCIONI, THERACLION

COMECER, ECKERT&ZIEGLER 

AGFA, FUJIFILM, INFERVISION, INTRASENSE, 
MEDTRON, PHILIPS

Farmacja szpitalna BD ROWA, LOCCIONI
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SPRZĘT MEDYCZNY I ROZWIĄZANIA IT
SYSTEM CHIRURGII ROBOTYCZNEJ DA VINCI

SYNEKTIK WYŁĄCZNYM DYSTRYBUTOREM 
SYSTEMU DA VINCI NA TERENIE POLSKI, CZECH 
I SŁOWACJI

› W Polsce jest 15 autoryzowanych systemów 
chirurgicznych da Vinci, a w Czechach i na 
Słowacji łącznie 16 robotów

› Synektik dostarcza i instaluje dopasowany do 
potrzeb danego ośrodka medycznego system 
da Vinci wraz z serwisem i wsparciem 
technicznym

› W ramach zakupu sytemu robotycznego, firma 
Synektik oferuje system szkoleń dla całego 
zespołu pracującego podczas zabiegów 
wykonywanych przy użyciu robota da Vinci

› Chirurdzy otrzymują kompleksowe szkolenie 
zakończone egzaminem i międzynarodowym 
certyfikatem chirurgii robotycznej. Mają również 
możliwość dalszego rozwoju swoich 
kompetencji i stałe wsparcie kliniczne 
dedykowanych dla ich ośrodków opiekunów

› Z wykorzystaniem systemu robotycznego da 
Vinci przeprowadza się obecnie około 170 
typów zabiegów chirurgicznych. Są to przede 
wszystkim prostatektomia (usunięcie 
prostaty), operacje macicy i resekcja jelita 
grubego, ale również zabiegi w obrębie 
pęcherza moczowego, nerek, trzustki, płuc, 
głowy i szyi

› Liczba wykonanych na całym świecie 
zabiegów chirurgicznych w asyście systemu 
da Vinci przekroczyła już 10 milionów

› Zainstalowanych jest ponad 6 tys. systemów 
chirurgicznych da Vinci w 67 krajach

› Ok. 55 tys. chirurgów zostało przeszkolonych 
do pracy z wykorzystaniem tego robota
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SPRZĘT MEDYCZNY I ROZWIĄZANIA IT
CECHY PLATFORMY ZBADANI.PL

Okno opisu badania lub konsultacji Lista badań i zleceń

Zlecanie opisów przez placówkę med. 

Pobieranie badań

› Łączenie pacjentów, placówek medycznych, lekarzy i centrów opisowych

› Umożliwienie m.in. zdalnego dokonywania opisów badań obrazowych DICOM, dostępu on-line do aktualnych 
i archiwalnych badań, zlecania i rozliczania usług

Korzyści dla pacjenta
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DZIAŁALNOŚĆ GRUPY SYNEKTIK
USŁUGI SERWISOWO-POMIAROWE

SERWISOWANIE SPRZĘTU 

MEDYCZNEGO

› Grupa Synektik zatrudnia 

wykwalifikowaną grupę specjalistów, 

którzy umożliwiają świadczenie usług 

serwisowania urządzeń diagnostyki 

obrazowej, takich jak m.in. aparaty 

rentgenowskie analogowe i cyfrowe, 

kamery scyntylacyjne, a także komory 

gorące i dyspensery

› Firma oferuje naprawy, przeglądy 

okresowe, wymianę części zamiennych, 

instalację i deinstalację aparatury
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DZIAŁALNOŚĆ GRUPY SYNEKTIK
USŁUGI SERWISOWO-POMIAROWE

TESTY ODBIORCZE I SPECJALISTYCZNE

› Synektik realizuje usługi testów specjalistycznych i akredytacji aparatury radiologicznej, dzięki 

regionalnej sieci zespołów pomiarowych składających się z wykwalifikowanych inżynierów i fizyków

› Zakres prac obejmuje:

› testy specjalistyczne - pomiary fizyczne, mające na celu sprawdzenie aktualnego stanu 
urządzenia radiologicznego pod względem bezpieczeństwa stosowania oraz prawidłowego 
działania

› testy odbiorcze dla urządzeń radiologicznych poddanych istotnej naprawie oraz urządzeń 
nowo zainstalowanych

› działalność szkoleniową w zakresie wykonywania testów aparatury RTG dla szpitali, jak 
również dla jednostek wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych

› Grupa wykorzystuje zestawy pomiarowe renomowanych firm i posiada ważne świadectwa 

wzorcowania sprzętu pomiarowego:

› laboratorium badawcze aparatury do medycznej diagnostyki 
obrazowej posiada akredytację PCA na wykonywanie testów 
specjalistycznych od 2006 r. 

› wysoka jakość wykonywanych usług jest co roku 
weryfikowana przez audytorów PCA

.

Rocznie Synektik wykonuje
ok. 3 tys. testów urządzeń
radiologicznych
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DZIAŁALNOŚĆ GRUPY SYNEKTIK
RADIOFARMACJA

› Synektik to największy w Polsce producent i dostawca 

radiofarmaceutyków stosowanych do diagnostyki 

PET/CT

› Ośrodki PET/CT zaopatrywane przez Grupę Synektik:

› Radiofarmaceutyki podstawowe: 13 (Polska),

› Radiofarmaceutyki specjalne: 16 w Polsce 
i zagranicą

› Trzy zakłady produkcyjne: Kielce (od 2010 r.), Warszawa 

(od 2014 r.), Mszczonów (od 2018 r.)

› Właściciel siedmiu radiofarmaceutyków: Glunektik, 

Fludeoxyglucose, Fluorocholine, MonFCH, Metaflu, DOPA i 

FET

› Centrum Badawczo-Rozwojowe, pracujące nad nowymi 

radiofarmaceutykami, o największym potencjale 

badawczym i produkcyjnym

› Centrum Badań Klinicznych, oferujące usługi podmiotom 

trzecim

Zakłady produkcyjne Synektik

Lokalizacje publicznych ośrodków PET/CT w Polsce

Lokalizacje prywatnych ośrodków PET/CT w Polsce

Gdańsk

Olsztyn

Białystok

Lublin

Szczecin

Gorzów
Wlkp.

Poznań

Bydgoszcz

Łódź
Warszawa

Radom
Kielce

Kraków

Aglomeracja
Katowicka

Opole

Wrocław
Mszczonów

Brzozów

Wieliszew
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DZIAŁALNOŚĆ GRUPY SYNEKTIK 
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

CERTYFIKATY ISO

› Wdrożony przez Synektik zintegrowany system zarządzania jakością daje gwarancję utrzymania na stabilnym 

poziomie najwyższych standardów świadczonych przez nas usług

› System, certyfikowany przez firmę TÜV NORD Polska, jest zgodny z normami ISO 9001 (zarządzanie jakością), 

ISO 27001 (zarządzanie bezpieczeństwem informacji) oraz ISO 13485 w odniesieniu do wyrobów medycznych 

› W odniesieniu do laboratorium badawczego firma posiada certyfikat ISO 17025 akredytowany przez Polskie 

Centrum Akredytacji

GOOD MANUFACTURING PRACTICE

› Synektik Pharma, ze względu na swój profil działalności, funkcjonuje w oparciu o międzynarodowe standardy 

tzw. dobrej praktyki produkcyjnej (ang. Good Manufacturing Practice, GMP) i obowiązujące normy krajowe

NORMY UE

› Produkty oraz usługi dostarczane przez Grupę Synektik spełniają wymagania dyrektyw Unii Europejskiej i są 

zgodne z normami europejskimi
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DZIAŁALNOŚĆ GRUPY SYNEKTIK 
WPŁYW NA ŚRODOWISKO

› Działalność operacyjna 

prowadzona przez Grupę 

Kapitałową nie generuje 

istotnego wpływu na środowisko 

naturalne

› W ramach segmentu produkcji 

i dystrybucji radiofarmaceutyków 

Grupa przestrzega 

rygorystycznych przepisów 

dotyczących zarządzania 

surowcami oraz odpadami 

produkcyjnymi i ich utylizacji
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DZIAŁALNOŚĆ GRUPY SYNEKTIK 
WYBRANE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Cezary Kozanecki, założyciel i prezes Synektik, laureatem nagrody Wektora 

Pracodawców RP za innowacyjność w tworzeniu radiofarmaceutyków 

specjalnych, przeznaczonych do wykrywania konkretnych schorzeń 

w badaniach PET/CT

Wyróżnienie dla Grupy Synektik w Rankingu Zdrowia organizowanym 

w ramach Forum Ochrony Zdrowia 2019 podczas XXIX Forum 

Ekonomicznego w Krynicy

Synektik laureatem Kryształowej Brukselki w kategorii małe i średnie 

przedsiębiorstwa za sukcesy w ramowych programach badawczych 

i innowacyjnych Unii Europejskiej

Cezary Kozanecki uhonorowany tytułem Wizjonera Biznesu, przyznawanego 

przez „Dziennik Gazetę Prawną”

Synektik spółką roku z rynku New Connect

2019

2019

2016

2015

2013
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SYNEKTIK JAKO KOMPETENTNY I DOŚWIADCZONY PARTNER

unikalne
know how 

w produkcji 
rozwiązań IT oraz 

radiofarmacji

wiodący 
dostawca

na polskim rynku

ponad 30 
mln zł 
dotacji 
na rozwój 
nowych 

radiofarmaceuty-
ków

i produktów IT

prace nad 

innowacyj-
nym

kardioznacz
nikiem

własne 
centrum 

B+R

własne 
radiofar-

maceutyki
zarejestrowane 

w Polsce 
i zagranicą

20-letnie 
doświad-

czenie
w branży 

medycznej
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synektik@synektik.com.pl

tel.: +48 (22) 327 09 00

www.synektik.pl

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU


