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Synektik partnerem Carl Zeiss w Polsce w zakresie dystrybucji i serwisu 

systemu radioterapii onkologicznej INTRABEAM  

Wiodący dostawca innowacyjnych rozwiązań dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej 

w Polsce podpisał umowę z Carl Zeiss, renomowanym niemieckim producentem sprzętu 

optycznego. Na mocy kontraktu Synektik został na terenie Polski przedstawicielem w zakresie 

dystrybucji i serwisu zaawansowanego technologicznie sprzętu do radioterapii stosowanego 

w leczeniu nowotworów.  

Synektik jako jedyny partner będzie odpowiedzialny nie tylko za sprzedaż, ale również serwis sprzętu 

na terenie kraju. Carl Zeiss jest kolejnym uznanym producentem, którego produkty znalazły się 

w bogatej ofercie Synektik. Warszawska firma jest autoryzowanym partnerem m.in. takich firm jak 

Siemens, Medtron, czy Imagilys. 

- Współpraca z Carl Zeiss jest dla nas istotną referencją i doskonale wpisuje się w przedstawione 

niedawno plany rozwoju Synektik, których ważnym elementem jest wejście w obszar sprzedaży 

urządzeń stosowanych w terapiach medycznych. To właśnie w obszarach związanych z terapią – 

również onkologiczną – koncentruje się dziś istotna część wydatków na ochronę zdrowia. Dlatego też 

system INTRABEAM, który jest unikalną metodą radioterapii śródoperacyjnej stanowi dla nas 

doskonałe uzupełnienie oferty – tłumaczy Cezary Kozanecki, założyciel, istotny akcjonariusz i Prezes 

Zarządu Synektik S.A. 

System Carl Zeiss INTRABEAM jest innowacyjnym, niskoinwazyjnym i niezwykle precyzyjnym 

systemem wykorzystującym radioterapię do miejscowej walki z guzami nowotworowymi. Urządzenie 

wykorzystuje energię promieni jonizujących, które kierowane jest za pomocą specjalnego aplikatora 

bezpośrednio do guza. Znajduje zastosowanie przede wszystkim w leczeniu chorych na raka piersi, 

jelita grubego oraz jako radioterapia towarzysząca zabiegom neurochirurgicznym. Wykorzystywana 

technologia pozwala na skrócenie czasu trwania pełnej terapii wobec tradycyjnych metod z kilku 

tygodni do 30 minut. 

Na początku 2016 r. Synektik zaprezentował wstępne plany rozwoju na najbliższe lata. W połowie 

roku firma planuje przedstawić kompletną strategię Grupy na lata 2016-2020. Firma planuje 

skoncentrować się na trzech kluczowych, najbardziej perspektywicznych obszarach w medycynie: 

kardiologii, onkologii i neurologii. Jednocześnie większe nacisk Spółka chce położyć na produkty 

i usługi związane z terapią pacjentów. Realizacja strategii ma pozwolić firmie istotnie zwiększyć skalę 

działalności. 

 

O Grupie Synektik 

Grupa Synektik jest wiodącym dostawcą innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki 
obrazowej i medycyny nuklearnej. Zajmuje się sprzedażą urządzeń medycznych oraz informatycznych 
stosowanych w radiologii, a także prowadzi laboratorium badawcze aparatury do diagnostyki obrazowej i serwis 
sprzętu medycznego. Spółka jest również pierwszym w Polsce komercyjnym producentem radiofarmaceutyków 
wykorzystywanych w diagnostyce onkologicznej (PET). 

Spółka posiada dwa zakłady produkcji radiofarmaceutyków: w ramach Świętokrzyskiego Centrum Onkologii 
w Kielcach oraz w Warszawie na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego. Ponadto Synektik dysponuje 
własnym Centrum Badawczo-Rozwojowym, które pracuje nad rozwojem nowych, oryginalnych radioznaczników 
kardiologicznych i onkologicznych. 

Firma powstała w 2001 roku. Dziesięć lat później akcje Synektik debiutowały na rynku NewConnect. 



 

W październiku 2014 roku Spółka przeniosła notowania na rynek regulowany GPW w Warszawie.  

Synektik był wielokrotnie nagradzany w najbardziej prestiżowych rankingach. Otrzymał m.in. statuetkę „Gazele 
Biznesu 2011” oraz znalazł się wśród wyróżnionych nagrodą „Diamenty Forbesa 2012”. W 2013 roku Spółka 
została doceniona przez Gazetę Giełdy Parkiet i Inwestorów w rankingu „Byki i Niedźwiedzie”, uzyskując tytuł 
spółki roku rynku NewConnect. W październiku 2015 r. Cezary Kozanecki, Prezes Synektik został laureatem 
nagrody „Wizjonerzy Biznesu”. 

Więcej informacji: www.synektik.pl 
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