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 בזיהוי פרפור עליות ראשון לניסוי תוצאות חיוביות  -רדיאקסנסאק  הנדון:

 

 29.3.2018אשר פורסם ביום  2017בחלק א' בדוח התקופתי של החברה לשנת  9.1.7בהמשך לאמור בסעיף 

(, , בהתאמה2019-01-008668-ו 2018-01-027360אסמכתא: מס' ) 30.1.2019ולדיווח מידי של החברה מיום 

הודיעה מהונה המונפק והנפרע,  7.17%-רדיאקסנס, בה מחזיקה החברה בכאמתכבדת החברה להודיע כי ק

זיהוי פרפור עליות בתנאים לבחינת  ראשון )מתוך שניים(ניסוי קליני  ת שלחיוביווצאותיו העל ת לחברה

דופק ברמת הפעימה הבודדת )שהינה הבסיס לזיהוי בזיהוי  99%-כ, אשר השיג רמת דיוק של אמבולטוריים

 .96%כאשר יעד הניסוי היה להגיע לרמת דיוק של  פרפור עליות(

 בין מדדי קצב לבהשוואה  תהיהי והתקיים בבית החולים איכילוב,נסיינים  24, שכלל מטרת הניסוי

 .לשעון של קארדיאקסנס )שיטת מדידה קיימת לזיהוי מוגבל בזמן של הפרעות בקצב הלב( הולטר באמצעות

 2019באפריל  מתוכנן להתחילש השני )והאחרון(להמשיך לניסוי  עם סיום ניסוי זה, בכוונת קרדיאקסנס

ובמרכז רפואי  ומרהשל תמרכז הרפואי ב, ם"רמב ת החוליםבבי בנוסף לבי"ח איכילוב, גם ויתקיים 

אישורים הבכפוף לקבלת ו (FDAבהתאם לדרישות מנהל המזון והתרופות האמריקאי ), אמריקאי

  .חודשים 5-משך כצפוי לה. הניסוי המורחב "(הניסוי המורחב)" מתאימיםה

הינן לרבות מועדים צפויים  פרטים אודות הניסוי המורחבבדבר ורדיאקסנס בדבר יעילות המוצר אהערכות ק

, המבוסס על האינפורמציה הקיימת אצל 1968-תשכ"חהרתו בחוק ניירות ערך, , כהגדעתידמידע צופה פני 

סיונה בניסויים שנערכו עד ינרדיאקסנס את הפיתוח שלה ואהערכת ק רדיאקסנס נכון למועד זה, לרבותאק

הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה.  כה.

רדיאקסנס בפיתוח המוצר, שינוי במאפייני אהגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך הינם אי הצלחת ק

הרגולטוריים רדיאקסנס לעמוד ביעדים ובמועדים, עיכוב או אי קבלה של האישורים אאי הצלחת קהחולים, 

  .מת פיתוח המוצרלאי קבלת המימון הנדרש להשו הנדרשים, שינוי בתוכניות העבודה

כנדרש ו/או  המורחב יצוין כי טרם הסתיים שלב הפיתוח של המוצר ואין ודאות כי ישיג את מטרות הניסוי

 יגיע לשיווק על בסיס מסחרי.

 בכבוד רב,

 מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ          

 נחתם ע"י: אלי ארד, מנכ"ל          
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