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Kihívások egy magyar start-up (Spin-off?) cégnél

Piacra vitel (EU) feltétele a CE jelzés és regisztráció. 

I. Osztálynál ajánlott, II-III kötelező klinikai validáció!

Klinikai vizsgálatra alkalmas IP: / BNJ-nál CE jelzéssel/, (majdnem) végleges termék! Fő 

paramétere már nem változhat, maximum csomagolás vagy ergometria stb... 

Tehát: A fejlesztést be kell fejezni! I. Osztály – regisztráció – (BNJ KV) 

Beavatkozással járó KV.



Milyen vizsgálatok jönnek szóba?

Beavatkozással nem járó  részben marketing célból

részben versenytárs támadások ellen

Beavatkozással járó Non inferiority

Validációs

Piaci árképzés egyszerű vizsgálatoknál, vizsgálói díj, logisztika és gyártás költség nélkül!!!

20-100 fő - 1M      / beteg + (3M X site)

100-500 fő - 0,5M   / beteg + (3M X site)

500 főtöl - 0,35M / beteg + (3M X site)

Vizsgálói díj átlag I.osztálynál: kb 0,5 M / beteg, logisztika kb 0,1M / beteg

Példák:     100 bevont beteg, 3 site-on, kb 120M   HUF + áfa 

1000 bevont beteg, 20 site-on, kb 1010M HUF + áfa



Medical Device – Good development practice

Átlagos / szükséges fejlesztői csapat: 

3-6 kutató (orvos, kémikus, matemetikus, statsztikus... Stb)

3-6 szoftver fejlesztő / Fejlesztő mérnök + Technikusok

Projektmenedzsment  3-4 fő

Regulatory szakértő!!!

Marketinges T0 időpillanattól

Kulcsszavak:

DOKUMENTÁCIÓ – standard QI és speciális folyamat szabályozás

Folyamat változás követés

Gold standard-hoz validálás / hasonlítás

„Big Picture” cél megosztása a fejlesztőkkel!

Szakértő bevonása T0 időpillanatban! 



Koncepcionális „logikák”
Ipari kutató (alapkutatásban)

Ötlet = célorientált kutatási programok

szükségesség felmérése 

piaci érték elemzés 

megvalósíthatóság 

kidolgozás 

Ipari kutató (alkalmazott kutatásban)

Szükségesség felmérése 

piaci érték elemzés 

„Feladat-Megoldás” 

megvalósíthatóság 

kidolgozás 

Klasszikus kutató:

Ötlet 

„megvalósíthatóság” 

kidolgozás = 2-3 év, pár millió 

/TDK, PhD, hobby... /

Jó esetben K+F szakértő bevonása          

(...szükségesség felmérése 

piaci érték elemzés.................)

Alapvető különbség: 

Folyamatszabályozás és szakértői kontrolling 

szinte teljes hiánya!



Akadémiai (+KKV start-up) szektor kritikus pillanatai

Valós szükséglet, de nem arra megoldást adó ötlet (pályázatok gyakori szereplői...)

Biomarker azonosítások – „azt mérjük amit tudunk”

Valós szükséglet, illeszkedő ötlet, de nincs USP vagy nem jobb mint a versenytársak

X+1-ik önvezető autó fejlesztése

Valós szükséglet, illeszkedő ötlet, túlzott „remények” miatt rossz tervezés

Diagnosztikus eszköz: becsült incidencia 50%-ról 0,01%-ra korrigálva...



Akadémiai (+KKV start-up) szektor kritikus pillanatai

Fixált kutatási koncepció, valós „unmet medical need” nélkül

3D Photo—maping a körömlemez hosszanti töredezettség mérésére

Ebből gombás fertőzésre következtetés

Valós szükséglet, illeszkedő ötlet, de jelenleg „megfizethetetlen” megoldás

Űrutazáshoz hibernációs megoldás

Technikai alapja: Graphene alapú nano-roborot, amik sejt szinten töltik fel a 

cytoplasmát speciális gyorsan kristályosodó folyadékkal és vonják azt ki 

ébresztéskor



Akadémiai (+KKV start-up) szektor kritikus pillanatai

Valós szükséglet, illeszkedő ötlet, de jelenleg technikailag kivitelezhetetlen

Csukló hűtő karpánt  - 5 évvel ezelőtt miniatürizálás nem volt megoldható



Akadémiai (+KKV start-up) szektor kritikus pillanatai

Valós szükséglet, illeszkedő ötlet, rossz kutatói irányválasztás (sok bába közt...)

Valós szükséglet, illeszkedő ötlet, rossz kutatói compliance

Amikor a projekt legnagyobb kockázata maga az ötletgazda... 



Akadémiai (+KKV start-up) szektor kritikus pillanatai

Csillagok szerencsés együtt állása!

Fixált kutatási téma + valós piaci és orvosi igény + megvalósítható alapötlet + rentábilis

UV-Photogél



Akadémiai (+KKV start-up) szektor kritikus pillanatai
Meglepetések átvilágításkor (saját példák!)

1. -Szép orvostechnikai eszköz fejlesztés, gratulálok! Hogyan szeretnél továbblépni?

- Még nem tudom, a héten már remélem visszajelez az editor és megjelenik a cikk, 

attól függ, mit kezdenék vele, hogy mi lesz a tudományos visszhangja...

2. -Szép orvostechnikai eszköz fejlesztés, gratulálok!

- Köszönjük, mi a következő lépés? 

- CE, majd Klinikai vizsgálat....... X év Y beteg Z millió HUF

- Hogy mennyi??? 

3. -Szép orvostechnikai eszköz fejlesztés, gratulálok! Akkor most kéne keresni megfelelő gyártót és bérgyártani a POC-hez.

- Ugyan, van a tanszéken 3D nyomtató, majd még párat kinyomtatok. (terhes anyák vizsgálatához szánt eszköz)

4. -Szép orvostechnikai eszköz fejlesztés, gratulálok! 

- Tessék? Az mi? Ezt mi csak piacra szeretnénk vinni jövő hónapban, a Gyuláék, Csömörön a fröccsöntő üzemben már elkezdték 

sorozatgyártani...



Akadémiai (+KKV start-up) szektor kritikus pillanatai

5. -Szép orvostechnikai eszköz fejlesztés, gratulálok! Szépek a klinikai eredmények, elkérném az etikai dokumentációt.

- De hát ezt mi csak úgy a családjainkon próbálgattuk...

6. -Szép orvostechnikai eszköz fejlesztés, gratulálok! Elkérném a klinikai eredményeket.

- Ok, küldök linket a google drive-hoz ahol az excell van.

7. -Szép orvostechnikai eszköz fejlesztés, gratulálok! Szellemialkotás bejelentés után tudnánk vele tovább lépni.

- Ja, hát én ezt csak esténként otthon és hétvégén fejlesztettem a konyhámban...

8. -Szép orvostechnikai eszköz fejlesztés, gratulálok! Elkérném a hatósági engedélyt a vizsgálatra vonatkozóan.

- Parancsolj, itt van az RKEB ”engedély”... 

9. -Szép orvostechnikai eszköz fejlesztés, gratulálok! Értem, hogy a Johns Hoppkins egyetem szeretné kivinni Bangladeshbe újszülötteken kipróbálni, 

de ez még csak egy deszka példány... (új spiromtriás eljárás csecsemőkre)

- De ott olyan rossz a levegő, ideális lenne és szinte ingyen van kint minden, még engedély sem kell!

- Ugye egyértelmű, hogy miért nem Ózdot választották a partnerek? 



Legnagyobb kihívások ma Magyarországon

1. Fejlesztők relatív hiánya

2. Preklinikai, QI és dokumentációs fejlesztési szakértők hiánya – már csak 2-3 ismert csapat 

készít dossziét.

3. GMP gyártási körülmények komoly hiánya az IP-k beszerzéséhez

4. Autodidakta korrigálhatatlan útvesztések

5. Kiskapu keresés, „mindenáron” mentalitás

6. Folyamatszabályozás és változás követés teljes hiánya

7. Dokumentációs hajlandóság és mentalitás hiánya, rekonstruálhatatlan változások

8. Mindenki azt hiszi, hogy mindenhez ért... 



Lehetőségek a Szegedi Tudományegyetemen

1. Kutatók, fejlesztők, mérnökök és programozók minden területen!

2. Preklinika / állatmodellek elérhetősége 

3. Teljeskörű projekt gondozás

4. HECRIN kapcsolódás, CTU szolgáltatások (Protokoll, regulatory, adatmenedzsment, stb...)

5. Együttműködés formája igény szerint alakítható

6. Tudományos marketing tevékenység, publikációk, előadások
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