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 ב"הראב המשר תילארשי קנזה תרבח ,םיטנטפ תייגטרטסאב שומיש ךות
תחא תבב םיטנטפ11

 אצמנש דואמ חיטבמ יאופר רישכמ תילארשי קנזה תרבח לש התושרב היה2013 רבמבונב4-ב
 םיטנטפה דרשמ קינעה ,ןכמ רחאל דחא םוי ,זאו .וילע ונגיש םהשלכ םיטנטפ אלל ,חותיפב
 םיפיקמש ,ב"הראב םיטנטפ הנומש לש קית םושיר לע רושיא הרבחל ב"הרא לש רחסמה ינמיסו
 הנגהה ,ןכמ רחאל םייעובש .ינרקוד ליתמ תולופכ הנגה תומוח ומכ הרבחה לש םישודיחה תא
 םיפסונ םיבר םיטנטפו ,תועובש ךותב ןתניהל יופצ ףסונ דחא טנטפ ;םיטנטפ10-ל הבחרתה
 ןפואב הנבנ אוהש הדבועה איה םיטנטפה קית לש ופקיהמ רתוי דוע בושחש המ .תרנצב םיאצמנ
 םיעיקשמ יניעב קנזהה תרבח לש הכישמה חוכ תא ריבגיו םירחתמ קיחריש ךכ יגטרטסא
 ולכותש םיבושח םיחקל קיפהלו קנזה תרבח לש התוהז תא ררבל ידכ .םיילאיצנטופ םישכורו
.ןאכ ושיקה ,םכלש הרבחה יבגל םשייל

Finneganיעוריא

םיטנטפ תודואתעדלךירצדיגאתבריכבלהנמוסדנהמ לכש המ
 .תויקסעה היתורטמ ןיבל הרבח ידיבש םיטנטפה ןיב םייתועמשמ םירעפ םימייק תובורק םיתעל
 :תוברל ,תיטירק תובישח ילעב םיאשונ רפסמ ,ןגינפ דרשמב ףתוש ,ןורי'ג ןראד ןחוב הז רנימסב
 לצנלו טנטפה תועיבת תא ןיבהל ךיא ;םיטנטפ לש קזוחבו ףקיהב הרבחה יווש יולת דציכו עודמ
 תויהל תולוכי תורחא הנגה תורוצ וליא ןכו ;טנטפ םושרל המ לע טילחהל דציכ ;םכתלעותל ןתוא
 .םיפסונ םיטרפל ןאכ וקילקה .םיטנטפ ומכ ךרע-תולעב

ינחורןיינק תייגטרטסא
להנמ לכש המ תא ,ןגינפ דרשמב ףתוש ,שטינאפ ןושרג ןחבי אלמ-םוי לש זרוזמ רנימס תרגסמב
 ;םכלש הרבחה לש םיטנטפה קזוח תא ןוחבל דציכ– תותואנ תקידב ;םיטנטפ תודוא תעדל ךירצ
 לעופל האצוה ןכו ;ינחור ןיינק לש יגטרטסא ןונכת ;םירחתמ תמיסח ;טנטפ תרפהל ןוכיסה רועזמ
 .ינחור ןיינק תייגטרטסאל רנימסה תרגסמב תאז לכ .הרבח לש ינחורה ןיינקה תינכות לש
 .םיפסונ םיטרפל ןאכ וקילקה

ןגינפ תושדח

ב"הראב היגולוקמרפהו הימיכה יפנעב םיטנטפה םוחתב תויוליעפ אשונב ינורטקלא-רפס רואל איצומ ןגינפ דרשמ2.12.13

ןגינפ ,ינחורה ןיינקה םוחתב קנעה-דרשמ לש ןודנולב ףינסה תחיתפ20.11.13

חלצומ'טיזקא'ל חתפמה– םיטנטפ קית לוהינל תויגטרטסא20.11.13

 םינופלטה תמחלמב שדח בלש םיצירממ הלש םיטנטפה,Nortel תרבח לש התוטטומתה רחאל רושע יצח טעמכ19.11.13
םימכחה

ןגינפ לש םירטלזוינ
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.DisclosureFull  ןגינפ לש רטלזוינה תא אנ ארק ,ב"הראב םיטנטפ תועיבת ןיינעב ףסונ עדימל

.Month at the Federal CircuitLast  ןגינפ לש רטלזוינה תא אנ ארק,ב"הראב ינחור ןיינק יקוח ןיינעב ףסונ עדימל

.Incontestable ןגינפ לש רטלזוינה תא אנ ארק ,ירחסמ ןומיס יקוח ןיינעב ףסונ עדימל

 .ןאכ ץחל רטלזוינה תלבקל םושיר

ןגינפ תודוא

 ןיינקה ימוחת לכב תקסוע ןגינפ תצובק .ןיד יכרוע375-מ הלעמל םע ינחורה ןיינקה םוחתב םלועב לודגה ןידה יכרוע דרשמ
 .היצגיטילו םושיר ,תועיבתב לופיט ,ץועיי ןתמ םיללוכה ,םיירחסמ תודוס ,םושר ןמיס ,רחסמ ינמיס ,םיטנטפ :תוברל ינחורה
 ,ינורטקלא רחסמ ,טנרטניא ,םיקית לוהינ ,ימואלניב רחסמל םירושקה םיאשונב ינחורה ןיינקה ימוחתב תוחוקל גציימ דרשמה
.תנגוה אל תורחתו ,םייקסע םילבגה ,םייתלשממ םיזוח
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 ב"הראב המשר תילארשי קנזה תרבח ,םיטנטפ תייגטרטסאב שומיש ךות
תחא תבב םיטנטפ11

רמאמה ךשמה

 היה,םיחווידה יפ לע ,היוושש הקסעבJohnson & Johnson תרבחלOmrix Pharmaceuticals תרבח לש התריכמ רחאל
 ,םיראת לש הרוש לעבו תע התואב34 ןב היהש ,חישמ ידע ר"דל ,בואט טרבור ,Omrix לש דסיימה רבח ,רלוד ןוילימ438

.חתנמ אפורו םיבשחמ ןעדמ,יאקיטמתמ :היידוהי אמא לכ תוואגל אשומ

 תיאופר היעבל ןורתפ ןתונש תימלוע המרב יאופר רישכמ חתפל–Nyxoaתרבח םע תורטמ יתש יל ויה" ריבסה ידעש יפכ
-אלל לבא ,הזכ ןפואב הז לע םיבשוח אל םילהנמה בור" ,וירבדל ."לזרבב םיקוציש םיטנפב ןגומ רישכמהש אדוולו,הפוחד
 .הלש םיטנטפה קית תופוכת םיתעל אוה הלש ידיגאתה יוושה תא עינמש המ ,הרבחה תססבתמ הילעש היגולונכטב תולת
 ןיב– היגולונכט תרבח לכ ,ןכל .םכלש הרבחה לש םישודיחה תא בונגל םירחאמ עונמל חוכה הז ךרעה תיברמ תא רצויש המ
."םיטנטפ תרבח םג איה– רחא רבד לכ וא הנכות ,תבשחוממ הייאר ,םייאופר םירישכמ ,םידבעמ-ורקימ איה היגולונכטה םא

 םילבוס הנממ,)OSA( הנישב יתמיסח המישנ םוד תנומסתל ןורתפ תאיצמל ובל תמושת תא הנפה ידע,Nyxoah תרבח םע
 יתמיסח הניש םוד .ץבשו בל תלחמ ,רתי-תנמשה ,םד ץחל רתיל ליבוהל הלוכי רשאו40 ליג לעמ םירגובמ העברא לכמ דחא
תמירז תא םוסחלו ןורגה ךותל הרוחא חונצל ןושלל םרוגש המ ,הנישה תעב יופר השענ ןושלה רירש רשאכ שחרתמ הנישב
 ךילהב .ריוואה ביתנ לש המיסח תעינמל ןושלה רירש תא הרגמש דחוימב-ןטק ינשדח לתש החתיפNyxoah תרבח .ריוואה
 ,הלוחה לש רטנסל תחתמ ריינ תונויליג רפסממ רתוי קדו עבטמ לש לדוגב שימג לתש רדחומ ,זופשא-אלל ,רצק יאופר
 דגא תומדב תימעפ-דח הללוס חינמ הלוחה ,הליל לכב הנישה ינפל ,ןכמ רחאל .תירעזמ הדימב ינשלופ ןטק ךתח תועצמאב
 תענמנ ךכו ,הלילה לכ ךשמב ןושלה ביבסש םיבצעל יוריג לש תיטוחלא הרבעה ךרוצל ,רטנסה לש ןותחתה ודצב קבדמ
 .הלילה תנש ךלהמב ריוואה ביתנ לש המיסח ןיטולחל

 םיינכט םיסנאונ לש לודג רפסמ תללוכ ונלש היגולונכטהו ,ונלש תיקסעה תינכותב דואמ הבר תובישח הנשי יאקירמאה קושל"
 .ךרע דואמ טעמ םיקפסמש םיטנטפ ןתושרבש תובר תורבח יתיאר .םיטנטפ תגשהב קר רבודמ אל .הנגה םיבייחמש םיבכרומ
 לע ןגהל ךרוצהש םדקומ בלשב רבכ ונבה" .ידע ריבסמ ,"םירחתמ תקחרהל תיגטרטסא הניחבמ םיננכותמש םיטנטפ יתיצר
 יניינעל ןיד ךרועל ונקקזנ– םיטנטפ יניינעל ןיד ךרוע רוכשל קר רשאמ רתוי תושעל ונתוא בייחמ התואנ הרוצב הרבחה
 םייקל ידכ ב"הראל ונסטו לארשיב ד"וע ידרשמ םע תונויאר ונמייקש ירחא .םיטנטפ לש יגטרטסא ןונכתב םג קסועש םיטנטפ
."ןוכנ ונרחב ןכאש ונבה הרהמ דעו ,ןגינפ דרשמב ונרחב ,ב"הראב ינחור ןיינקב םיקסועה םידרשמה יבוט םע תונויאר

 השיגה עודמ ריבסמ ,Nyxoah תרבח לש םיטנטפה תייגטרטסא תא וחתיפש ןגינפ דרשמב םיפתושהמ דחא ,שטינאפ ןושרג
 :ןהלש םיטנטפל רשקב רודימ תורצוי תורבחה בור" .תחלצומ הכ ,הנדועו ,התייהNyxoahידי לע הצמואש תיגטרטסאה
 ןידה יכרועו ,יקסע ילכ אוה טנטפ ,םלוא .םיקסעל וגאדי םיקסעה ישנא .םיטנטפב וקסעתי ןידה יכרועו םיינכטה םישנאהש
תבוגת תויהל היופצ המו ,היתורטמ ןהמ ,הרבחה לש קסעה תוהמ תא אלמ ןפואב ןיבהל םיכירצ םיטנטפה תא םיחתפמש
 לש תואצמההמ תלעות קיפהל םירחתממ עונמל יברמ יוכיס םהל שיש םיטנטפ חתפל ןתינ זא קר .הרבחה ירצומל קושה
 םינייפאמ תורשע ונדדוב ,יקסע חותינ ללכש ,ינדפק יגטרטסא םיטנטפ ןונכת תועצמאב .Nyxoah םע ונישעש המ הז .הרבחה
 םיטנטפה" .שטינאפ ריבסמ ,"הרבחל ךרע תנגה קפסל רתויב ברה יוכיסה תולעב תויגטרטסאה תא ונרחב זאו ,םייטירק
 ושרדייש רתויב םיכומנה םיפתושמה םינכמה תא ונדדוב.Nyxoah תרבחל הנגה תשר קפסלו ,אתווצב לועפל םיננכותמ
 םייופצה תוסנכהה ימירזת תא ונחב .רישכמה לש תוריכמה תא ומדקי םינייפאמ הזיא ונדמל.תורחתהל ידכ תורחא תורבחל
 טנטפ תייגטרטסאש ונטלחהש רחאל קר.הנגה תויגטרטסא לש הרדסל םינחבמ ונכרעו ונחתיפ ,ןכמ רחאל .הרבחה לש
 לש םיטנטפה קית תא וניטיה ,וז ךרדב .טנטפ םושירל השקבל וזה היגטרטסאה תא ונכפה ,דידמ ךרע ףיסוהל היופצ תמיוסמ

Nyxoahךרע ףיסוהל רתויב ברה יוכיסה ילעב םיטנטפה ןוויכל".

 תוניידתהב ןויסינה דציכ ריבסמו ךישממ ,ןגינפ דרשמב םיטנטפ לש יגטרטסאה ןונכתה תווצ לע אוה ףא הנמנש,ןורי'ג ןראד
 םיבוט םיארנ םהינפ לעש םיטנטפ" .Nyxoah תרבח לש םיטנטפה תייגטרטסא תא דדחל עייס טפשמה תיבב תיטפשמ
 לש ךרעה .ב"הראב הפיכאה יקוח לש פוקסורקימה תחת םינחבנ םהש תעב םיקזח ךכ לכ אל םיטנטפכ תולגתהל םילולע
 תיטפשמ תוניידתהב םינש ךשמב ונקסע יכונאו ןושרג .תיטפשמה תוניידתהה לש הדימה תמא יפ לע דימת דדמנ םיטנטפ
 תוניידתהמ ונרבצש ןויסינה תא ונלצינ ,Nyxoah רובעםיטנטפ ונחתיפש תעב .ב"הראב טפשמה יתבב םיטנטפ יניינעב

strousea
Text Box



."ךרע-רסחל טנטפ תוכפוה תובורק םיתעלש תוקמקמח תויועטמ ענמיהל תנמ לע טפשמ יתבב תיטפשמ

 גיצהל ידכ ,תוריהמב םיטנטפ םושרל בושח היהNyxoah תרבחל .רהמ ךכ לכ וגשוה םיטנטפהש הרק ךיא םג ריבסה ןראד
 ,ב"הרא לש םיטנטפה דרשמב ריהמ לולסמ לש דחוימ ךילה תועצמאב.םיילאיצנטופ םיעיקשמו םיעיקשמ רובע הובג ךרע
 ינמיסו םיטנטפה דרשמל ךומסב םקוממ ונלש ישארה דרשמה .הנשמ תוחפ ךותב םיטנטפ11-ל רושיא גישהל ונחלצה
 ךרוצ ררועתמש םעפ לכב םיטנטפה ינחוב םע שגפיהל ונל תרשפאמ וז הדבועו ,הריבה ןוטגנישוול ץוחמ ב"הרא לש רחסמה
 םיבר רובע ומכ ,Nyxoah לש הרקמב .'םינפלו ינפל' ותוא םיריכמו םיטנטפה דרשמב םיאצמנ ונחנא וננמזמ רכינ קלחב .ךכב
-לא-םינפ תושיגפ לש הרדס ונמייקו רחסמה ינמיסו םיטנטפה דרשמ לומ הדובעב ונלש ןויסינב ונרזענ ,םילארשיה וניתוחוקלמ
תושקבה רושיא תא וזריזוNyxoah תרבח לש תואצמהה תא ךירעהל םינחובל ועייס הלא תושיגפ .םיטנטפה ינחוב םע םינפ
.םיטנטפ םושירל

 תונבה-יא יבגל םיטנטפה ינחוב םע קבאמב םינש תועיקשמ תורבח ,תובורק םיתעל" .םירבדל םיכסמ שטינאפ ןושרג
 דחא לש םושיר .טנטפה לש רושיאה זוריזלו תונבה-יא תרהבהל רחא רבד לכמ רתוי תמרות םינפ-לא-םינפ החיש .תוקמקמח
 .שטינאפ ףיסומ ,"םהיתובקעב ואוביש םיבר םיטנטפ דוע שי לבא ,הברה עמשנ ילוא הז תחא-תבב ב"הראב םיטנטפ רשע
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