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PZ Cormay stworzy własne centrum produkcyjne  innowacyjnego 
analizatora BlueBox 
 
 Inwestycja o  wartości 54,5 mln zł wzmocni bezpieczeństwo technologiczne, przemysłowe 
 i jakościowe BlueBoxa oraz zapewni istotny wzrost realizowanych marż. 
PZ Cormay SA przechodzi do kolejnego etapu działań związanych z przełomowym 
analizatorem BlueBox. W ramach działania pilotażowego „Wsparcie na pierwsze wdrożenie 
wynalazku” Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie stworzenia centrum produkcyjnego, w 
którym realizowane będą dwa kluczowe procesy związane z produkcją BlueBoxa: produkcja  
i napełnianie kaset mikroprzepływowych oraz montowanie aparatów w ramach montowni 
wyposażonej w stanowiska kontroli jakości. Wartość projektu to 54,5 mln zł, a kwota 
dofinansowania wynosi 20 mln zł.  
 
- Jesteśmy już niezwykle zaawansowani w procesie rozwoju naszej innowacyjnej technologii 
przeprowadzania badań diagnostycznych i jesteśmy przekonani o jej rynkowym sukcesie. 
Aby sprostać rynkowemu popytowi przy zachowaniu pełnej kontroli nad technologią  
i jakością, zbudujemy własne centrum produkcyjne. Zapewni ono nam również znaczne 
zwiększenie marż w porównaniu z bazowaniem wyłącznie na zewnętrznych dostawcach, 
szczególnie w przypadku kaset mikroprzepływowych – komentuje Tomasz Tuora, Prezes 
Zarządu PZ Cormay SA.  
 
Rynkowy debiut BlueBoxa nastąpi wcześniej niż ukończenie centrum produkcyjnego.  
PZ Cormay zapowiada, że dzięki wybranym już dostawcom zewnętrznym, masowe wejście 
aparatu na światowy rynek nastąpi w połowie 2014 r. 
 
- Najważniejsze dla nas jest wywołanie mocnego poruszenia w świecie diagnostyki na 
najważniejszych branżowych targach już w przyszłym roku – na przełomie lipca i sierpnia 
podczas targów AACC w amerykańskim Huston oraz podczas listopadowych targów Medica 
w Düsseldorfie. Cały świat zobaczy wtedy działający analizator BlueBox, który będzie można 
już zamawiać – mówi Tomasz Tuora. 
 
- Tworzymy właśnie nową erę w diagnostyce medycznej – dodaje Prezes Zarządu PZ Cormay 
SA. 
 
  
 
*** 
 
Grupa PZ Cormay 
 
Lider branży diagnostyki in vitro (IVD) w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, który jest 
obecny z ofertą produktową w 150 krajach. Główne segmenty biznesowe to biochemia  



i hematologia, w ramach których posiada portfolio innowacyjnych analizatorów oraz testów 
diagnostycznych najwyższej klasy. Grupa PZ Cormay oferuje swoje produkty pod markami PZ 
Cormay, Orphée (Szwajcaria) oraz Audit Diagnostics (Irlandia). Innowacyjność Grupy wspiera 
doświadczony, międzynarodowy zespół R&D. 
 
PZ Cormay znajduje się w trakcie komercjalizowania rewolucyjnej na skalę świata technologii 
badań diagnostycznych, która pozwoli z jednej kropli krwi, pobranej na przykład z palca bez 
użycia strzykawki i probówki, wykonać w kilkanaście minut pełne spektrum testów  
z dokładnością przewyższającą aktualne standardy. Urządzenia będą niewielkich rozmiarów, 
a koszty ich zakupu oraz obsługi znajdą się na atrakcyjnym poziomie. Dlatego Spółka 
oczekuje dynamicznego rozwoju globalnego sektora point-of-care testing (POCT), włączając 
w to rynek badań wykonywanych bezpośrednio w gabinetach lekarskich. 


