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 לכבוד   לכבוד

 באמצעות המגנ"א               הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  רשות ניירות ערך
 

 

 ניסוי קליני פיבוטליחלה בה tSigh - אנטומיה הנדון:

 

 Sight Diagnostics Ltd הודיעה 2018ביוני  21ביום  כי להודיע"( מתכבדת החברהבע"מ )"כלל תעשיות ביוטכנולוגיה 

"(Sight)"אנטומיה טכנולוגיה רפואיתקרן על ידי  11%-, המוחזקת בשיעור של כ I "(שותפות אשר בה אנטומיה ,)"

 completeת דם )וספירלביצוע  תדיאגנוסטימערכת , TMOLO-ב, כי החלה בניסוי קליני פיבוטלי 50%מחזיקה החברה 

blood count – CBC"( )בהתאמההמערכת"-" והניסוי ,").  

( FDA-על פי פרוטוקול המתואם עם רשות המזון והתרופות האמריקאית )המבוצע במספר מרכזים בארה"ב  הניסוי

 FDA-לקבלת אישור ה, וזאת לקראת הגשת בקשה המערכתומטרותיו הינן בחינת פרמטרים שונים הקשורים לביצועי 

 לשיווק המערכת בארה"ב.

Sight  2018סתיים ברבעון הרביעי של שנת יצופה כי הניסוי. 

 

ואפשרות קבלת אישור לשיווק הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק  יםהצפוי מועדיוהניסוי,  בעניין  Sight הערכות

עשויות שלא  Sight . נכון למועד זה, הערכות אלו, המבוססות על האינפורמציה הקיימת בידי1968-ניירות ערך התשכ"ח

להשפיע על כך להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה. הגורמים העיקריים העשויים 

בפיתוח המוצר, שינוי במאפייני החולים, אי יכולת לגייס חולים המתאימים לניסוי אשר עשוי Sight  הינם אי הצלחת

של הניסוי, עיכוב או אי קבלה של לנבוע משכיחות נמוכה של חולים או חוסר התאמה של החולים לקריטריונים 

 .האישורים הנדרשים ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון הקשורים במהלך הניסוי ותוצאותיו

 

 צוין, כי טרם הסתיים שלב הפיתוח של המוצר ואין ודאות כי המוצר ישיג את מטרות הניסוי כנדרש ו/או יגיע לשיווקי

 על בסיס מסחרי.

 

Sight ה ממוחשבת ימתבססים על טכנולוגיות של ראה דיאגנוסטיקה של דםלהמפתחת מוצרים  הינה חברה פרטית

 נמכר כיום במדינות רבות בעולםהמלריה,  אבחוןל ,ParaSightמוצרי החברה כוללים את  .ואלגוריתמיקה מתקדמת

באמצעים אופטיים הכוללות פירוט מלא של מרכיבי הדם ספירות דם ומאפשר  נמצא בניסוי קליני פיבוטליה, OLOואת 

 תיות יקרות ומורכבות.כיום רק על ידי מערכות מעבד ותהמבוצע בלבד כתחליף לבדיקות

 

 

 בכבוד רב,

 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ        

 

 

 באמצעות:

  
 עפר גונן, מנכ"ל

 עופר גולדברג, סמנכ"ל


		2018-06-24T06:21:52+0000
	Not specified




