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 דיווח מיידי   הנדון:

דיווח ול 30.6.20201רקטוריון של החברה לתקופה שהסתיימה ביום בדוח הדי 4.3.1.2אמור בסעיף בהמשך ל

 CardiacSense Ltd.-לאחר ש כי ,החברה מתכבדת להודיע, 21.6.20202מיידי של החברה מיום 

אישור  , קיבלה אתמלאמהונה המונפק והנפרע בדילול  5.67% -"(, בה מחזיקה החברה בכקארדיאקסנס)"

"(, סיימה קארדיאקסנס את הניסוי)" ריכת ניסוי למדידת קצב נשימהבית החולים איכילוב להתחיל בע

 השלב הראשון של הניסוי. 

אשר נוטרו במהלך שהותם באשפוז לתקופה של עד  נבדקים 30בהשתתפות  נערךניסוי החלקו הראשון של 

ומכשיר ייחוס  "(השעון הרפואי)" ענדו את השעון החכם שפיתחה קארדיאקסנסהם  שבוע, במסגרתו

קארדיאקסנס מעריכה, מטרתו של הניסוי המשך פיתוח יכולות הניטור של השעון הרפואי ו. FDAמאושר 

שענדו  FDA-תאמו ברמה גבוהה למכשיר הייחוס מאושר הכי הנתונים אשר נאספו במהלך הניסוי 

 נבדקים 50 תשתתפוהלו להרחיב , בשלב השני של הניסוי,רדיאקסנסאבכוונת ק המשתתפים כאמור.

 .במהלך אישפוזם בבית החולים איכילוב אשר יענדו את השעון הרפואי פיםנוס

בהשתתפות בכוונת קארדיאקסנס להתחיל בשבועות הקרובים בניסוי נוסף בבית החולים איכילוב כמו כן, 

במדידת קצב נשימה רציף.  שמטרתו הוכחת יכולת ויעילות השעון החכם"(, הניסוי הנוסף)"נבדקים  40

 .FDA-הו CEתוצאות ניסוי זה יוגשו לאישור 

 ,, ביניהן פרפור עליותלב יכולת זיהוי הפרעות קצב כולליםשמפתחת קארדיאקסנס הרפואיים  השעונים

 ראו הרפואייםלפרטים נוספים אודות השעונים שבץ מוחי.  עיקריים לגרימתהגורמים המאחד המהווה 

 .(2020-01-036829)מס' אסמכתא:  26.4.2020אשר פורסם ביום  2019תי לשנת דוח התקופל 9סעיף 

ומועד תחילת  לפי העניין וו/או סיומ השלב השני מועד תחילת, והניסוי הנוסף המידע בדבר הניסוי

בחוק כאמור בדוח זה, הינו מידע צופה פני עתיד כמשמעותו  הםמטרותיוהשגת  הםפרטי, הניסוי הנוסף

קארדיאקסנס נכון מבוסס על הערכות החברה בהתבסס על המידע שבידי , ה1968-תשכ"חה ניירות ערך,

, ואין כל וודאות שהוא יתממש. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהערכותיה וכוונותיה למועד זה

 .וזאת, בין היתר, כתוצאה מגורמים שאינם בשליטת החברה קארדיאקסנסשל 

 בכבוד רב,

 מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ                    

 נחתם ע"י: אלי ארד, מנכ"ל
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