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ה דון :דיווח מיידי -תוצאות יסוי של  E.F.Aלספירת כדוריות דם לב ות באמצעות מכשיר הRevDx -
בהמשך לאמור בדיווח מיידי של החברה מיום ) 31.1.2021אסמכתא (2021-01-012978 :לגבי יסוי משותף ש ערך על
ידי אי.אפ.איי .ה דסה לכל בע"מ )" ,("E.F.Aבה מחזיקה החברה בכ 7.9% -מהו ה המו פק וה פרע בדילול מלא ,עם
מכבי שירותי בריאות )"מכבי"( והקריה הרפואית רמב"ם בחיפה ,שמטרתו תיקוף ה תו ים )"ולידציה"( המדווחים
על ידי מכשיר ה ,RevDx -שפותח על ידי ") E.F.Aה יסוי" ו" -המכשיר" ,בהתאמה( .מכשיר ה ,RevDx -הי ו מכשיר
אבחון ייד ישא המאפשר ליטול דגימת דם ממטופל ולערוך בדיקת ספירת דם ) (CBCבו במקום )מחוץ למעבדה
רפואית( .החברה מעדכ ת כי ודע לה ש E.F.A-השלימה את ה יסוי ,כחלק מתוכ ית הפיתוח של  ,E.F.Aשמטרתה
להוכיח יכולות ספירת דם בהשוואה לתוצאות מעבדה.
 E.F.Aהשלימה  100בדיקות דם מהמעבדה המרכזית של מכבי ,1תוך מיקוד בשלב הראשון בספירת כדוריות דם
לב ות שהן חלק מהותי ממרכיבי ספירת הדם המלאה ,עם תוצאות העומדות בדרישות סף של ה) FDA-על סמך
מכשירים אחרים שאושרו( עבור מכשירים ב קודת הטיפול ).(point of care
 E.F.Aממשיכה בתוכ ית הפיתוח של האלגוריתמיקה הייחודית שלה להרחבה לכל הפרמטרים הכלולים בספירת דם
מלאה באמצעות המכשיר .בהמשך לתוצאות ה יסוי E.F.A ,פועלת לקראת התחלת יסויי אימות והוכחת תקפות
) (verification & validationשל המכשיר בהתאם לדרישות הרגולציה ) FDAו (CE -ברבעון הראשון של ש ת .2022
יסוי זה עתיד לכלול את כל הפרמטרים הכלולים בספירת דם מלאה.
הערכות  E.F.Aב וגע להצלחת ה יסויים ולגבי מועד ה יסויים וסיום פיתוח מכשיר ה ,RevDx -הם מידע צופה פ י
עתיד ,כהגדרתו בחוק יירות ערך ,התשכ"ח 1968-המבוסס על הערכות ש מסרו לחברה כון למועד דוח מיידי זה
והערכות אלה עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שו ה מהותית מכפי ש צפה .הגורמים
העיקריים העשויים להשפיע על כך הי ם בעיקרם גורמים שאי ם בשליטת החברה או  E.F.Aלרבות תוצאות
יסויים ,ביקוש למכשיר ,עיכובים בלוחות זמ ים ,צרכי מימון ,אי קבלת אישורים רגולטוריים וכדומה.

בכבוד רב,
מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ
חתם ע"י :אלי ארד ,מ כ"ל

 1במקור תוכ ן ה יסוי לבדוק כ 200-בדיקות דם ,אולם מאחר ו E.F.A-הגיעה לרף ה דרש ע"י ה ,FDA-הוחלט שאין צורך להמשיך ב יסוי.

