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TRANSPLANT BIOMEDICALS premiada a la gala dels Premis IED Design Awards 2019 com
a Millor Proposta d'Emprenedoria en la categoria de Management

Barcelona 28 juny 2019 - TRANSPLANT BIOMEDICALS va rebre el passat 20 de juny a
Madrid a la gala organitzada per l'Institut Europeu de Disseny (IED) en els jardins de
l'Ambaixada d'Itàlia, el premi a la Millor Proposta d'Emprenedoria en la categoria de
Management. Els IED Design Awards premien anualment als equips creatius, productes o
serveis que aportin una visió nova, a més d'una millora en la qualitat de vida dels
ciutadans i un valor que tingui en compte les exigències del mercat.
TRANSPLANT BIOMEDICALS és una empresa especialitzada en recerca i desenvolupament
de dispositius mèdics per al transport i la preservació d'òrgans, teixits i cèl·lules. Amb
aquest premi, la companyia culmina un primer semestre de l'any 2019 amb el recent
anunci dels resultats positius en l’anàlisi interí en l'estudi EMERGE, el seu primer estudi
clínic en trasplantament de ronyó, amb VIVIAN® Kidney, un dispositiu mèdic utilitzat per
al transport i la preservació de ronyons en els pacients sotmesos a trasplantament.
A la gala dels IED Design Awards van ser també premiada Katharine Hamnett, com a
premi honorífic, una de les activistes més prominents del món de la moda mundial, en
lluita per la sostenibilitat del sector des de fa més de 30 anys i coneguda arreu del món
per ser un dels noms de la moda britànica contemporània. Així mateix, van rebre premis
en les diferents categories Visual, Disseny, Moda i Management, empreses com CocaCola, Toyota, Inditex, Editorial Santillana, Unicoos, Room Mate Hotels i institucions com el
Museu Reina Sofia. TRANSPLANT BIOMEDICALS va ser l'única empresa premiada en
l'àmbit de la salut.
"A TRANSPLANT BIOMEDICALS ens sentim doblement recompensats, d'una banda pel
premi que ens atorga IED Madrid per la nostra contribució a la millora de la salut de les
persones, i també per la fortuna de dedicar-nos a un sector sanitari de gran retorn
emocional, com és el del trasplantament d'òrgans, caracteritzat per l'altruisme de la
societat en la donació d'òrgans i per tenir la capacitat de participar en un regal de vida
que suposa per a nosaltres el transportar un òrgan que permet salvar una vida. És per
això, que aquest premi va dedicat a tot l'equip de Transplant BIOMEDICALS que ha
concebut i desenvolupat VIVIAN®", va dir el Dr. Joan Salgado, CEO de TRANSPLANT
BIOMEDICALS, en el moment del lliurament del premi.

Sobre VIVIAN®
VIVIAN® és un dispositiu mèdic per a tractament ex-vivo d'òrgans amb la tecnologia de
preservació hipotèrmica amb ultrasons (HUPT), una tecnologia patentada que combina la
hipotèrmia controlada i ultrasons de baixa freqüència i energia. Els assajos preclínics funcionals
previs han demostrat una millora significativa en la funció de l'empelt en els models de fetge i
ronyó i un augment rellevant en la supervivència del receptor. Els estudis de mecanismes d'acció
en models preclínics van confirmar que VIVIAN® és capaç d'activar els mecanismes de protecció
intrínsecs a la lesió (la supervivència cel·lular i les vies de regeneració de teixits), així com la
preservació del metabolisme energètic i la reducció de la resposta inflamatòria.
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Sobre TRANSPLANT BIOMEDICALS
TRANSPLANT BIOMEDICALS opera al sector de dispositius mèdics amb l'objectiu de desenvolupar i
comercialitzar una nova generació de tecnologies mèdiques que promoguin la preservació
d'òrgans, teixits i cèl·lules per tal de millorar els resultats en els pacients i l'atenció sanitària.
TRANSPLANT BIOMEDICALS té l'oportunitat d'esdevenir un factor de canvi en el trasplantament
d'òrgans en oferir una nova generació de tecnologies mèdiques destinades a millorar la
preservació d'òrgans. S'espera que VIVIAN® abordi les necessitats mèdiques actuals no cobertes i
les deficiències dels sistemes estàndard actuals en la preservació d'òrgans, en oferir un dispositiu
de nova generació en la preservació d'òrgans, d'un sol ús i rendible, capaç d'augmentar l’eficàcia
de preservació, millorar la disfunció primerenca de l'empelt, maximitzar l'ús d'òrgans disponibles i
millorar l'eficàcia del trasplantament d'òrgans.
TRANSPLANT BIOMEDICALS es dirigeix a un mercat total de 1.100 milions d'euros i ara es troba en
ronda de finançament per aconseguir 13,6 milions d'euros per tal de completar el
desenvolupament clínic i el producte final, i el llançament al mercat de Vivian® en trasplantament
de ronyó i, a més, desenvolupar els projectes del seu pipeline addicional.
www.transplantbiomed .com
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