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GPX Medical vann silvermedaljen i Healthcare Innovation 
World Cup® på världens största mässa för medicinteknik 
GPX Medical AB (publ) belönades med silvermedaljen i Healthcare Innovation World Cup®, 
som hölls den 15 november för 13:e gången på MEDICA-mässan i Düsseldorf, världens största 
mässa för medicintekniska produkter. GPX Medical valdes ut av över 300 deltagare från 66 
länder.

Den sista etappen av tävlingen, en pitch inför en stor publik följt av frågor från en panel av 
internationella branschexperter, hölls på MEDICA följt av en prisceremoni. Branschpanelen valde ut 
de tre bästa företagen baserat på innovationsnivå, säljbarhet, användbarhet och hållbarhet.

”Jag är hedrad över att GPX Medical har tilldelats silvermedaljen i en så välrenommerad
internationell tävling för avancerad medicinteknik, i hård konkurrens från utmärkta startups från 
hela världen. Det är ett erkännande för vår innovativa medicintekniska produkt NEOLA®, Neonatal 
Lung Analyzer, för kontinuerlig lungövervakning och dess verkliga potential att uppgradera den 
nuvarande standarden för vården av för tidigt födda barn”, säger Hanna Sjöström, vd för GPX 
Medical.

Innovation World Cup®

Innovation World Cup® är världens ledande öppna innovationsplattform som stödjer 
kommersialisering av banbrytande innovationer och sammanför tekniska innovatörer med 
internationella teknikföretag.

Innovation World Cup® initierades av Navispace GmbH 2003. Nuvarande partners inkluderar 
STMicroelectronics, EBV Elektronik, Würth Elektronik, AiQ och VARTA Microbattery. Nuvarande 
och tidigare partners inkluderar Google, Intel, Swisscom, Ericsson, STMicroelectronics, EBV 
Elektronik, Würth Elektronik, Microtronics, VOSS Automotive, AiQ Smart Clothing, VARTA 
Microbattery, Telefonica, Gemalto, Samsung och många fler.

Mer information finns på: www.innovationworldcup.com

För ytterligare information, kontakta: 
Hanna Sjöström, vd GPX Medical, tel: 0760-10 71 16, e-post: hanna.sjostrom@gpxmedical.se
____________________________________________________________________________

GPX Medical AB (publ) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda 
barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård. Den patenterade 
teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds universitet i Sverige. Metoden har även 
potential för diagnostik av bihålor. Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ) och är 
noterat på NASDAQ First North Growth Market (ticker: GPXMED). Se mer på www.gpxmedical.se. Bolagets Certified 
Adviser är FNCA Sweden AB, tel: +46 (0)8-528 00 399, e-post: info@fnca.se




