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 CardiacSenseחברת אישור ועדת הלסינקי לתחילת ניסוי במוצר של   :הנדון

 התקבל אישור הועדה האתית של המרכז הרפואי איכילוב בתל אביבהחברה מתכבדת לעדכן כי נודע לה ש

הקשורה  ולמדידת לחץ דם חיישנים לאבחון טכיאריתמיה-ביו יתבטכנולוגילביצוע ניסוי  (ועדת הלסינקי)

בהתאם , מהונה המונפק 7%-כ נכון למועד דוח מיידי זה בה מחזיקה החברה, CardiacSenseמוצר חברת ל
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תקופת הניסוי והעלות , המטופלים אשר ייקחו חלק בניסוי הקליניאודות כמות , המידע המובא לעיל

התלוי  ,2692 -ח"תשכ ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך, הינו מידע צופה פני עתיד, כאמור לעיל, הכספית הצפויה

וקצב גיוס החולים ואין כל וודאות  CardiacSenseבמצבה הפיננסי של , באישורים רגולטוריים, בין היתר

       .כי יתממש

 ,בכבוד רב
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