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 נ,א"ג

 )מוחזקת(   .Peripherex Inc חברת: הנדון
  Peripherex מוצר  בחינתל ניסוי ב  ראשון משתתף  גיוס 

 
"Peripherex Inc.1  "(Peripherex  ,), הודיעה לה  2202בינואר    31חברה מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום  ה

ראשון    כי גייסה משתתף  ל  ניסויבהיא  בבית "(  המוצר)"  Peripherexשל    היקפית  ראייה  בדיקתהמוצר 

  ביןל  בין המוצר  השוואה היא ביצועהעיקרית  הניסוי    מטרת.  "(צדק  שערי)"  החולים שערי צדק בירושלים

כיוםאשר    היקפית  ראייה  בדיקת זה    המקובלבמכשיר    מתבצעת  בדיקה  לסוג   Zeissמסדרת  בעולם 

Humphrey Visual Field Analyzer  "(הניסוי.)" 

הגרסה פיתוח  ב  Peripherexוהוא אמור לסייע ל     משתתפים  50עד  לכלול    צפוי  הניסוי  ,למיטב ידיעת החברה

( המתמחים ”KOLs“במרפאות מובילי דעה מרכזיים )   תוהתקנאת  באופן שיאפשר    ,מוצרההראשונה של  

של   ובהמשך פיתוחPeripherex ויסייעו ל  חלו להשתמש במוצר במרפאותיהםיר  שא  ,בגלאוקומה בארה"ב

ידי  Peripherexלהערכת    המוצר. על  המשתתפים  גיוס  לקצב  ובכפוף  בהתאם  צדק,  צפוי   ,שערי  הניסוי 

 . 2022רבעון השני של בלהסתיים 

 

 ; המוצרPeripherex חברת 

Peripherex    פתרונות  היא בפיתוח  העוסקת  אמריקאית  פרטית  וניטור  חברה  פגיעה אבחון  של  מרחוק 

תוך שימוש   באופן קל  לביצוע מצד המטופל,  מוצר מבצע את בדיקת הראיה ההיקפיתהבראייה ההיקפית.  

הנייד המחשב  מצלמת  באמצעות  האישון  תנועת  אחרי  מעקב  ומשלב  סטנדרטי  נייד  הבדיקהבמחשב   .   

  . ומחלות עיניים אחרות המשפיעות על הראייה ההיקפיתגלאוקומה  מיועדת לבדיקת חשד או התפתחות של  

Peripherex  עיניים הש מחלקת  כראהמכהן    גולדברג  נוסדה על ידי ועל בסיס המצאה של פרופסור ג'פרי 

(Chair of Ophthalmology at the Byers Institute)  ובשיתוף עם חברת    בארה"ב  סטנפורדאוניברסיטת  ב 

UMOOVE   הישראלית . 

 

 
)העומד     החברה  תהחזק  שיעור ,  בה  ההשקעה  תנאי  ,רק  לא  אך  לרבות,  Peripherex  -השקעת החברה ב  אודות  נוספים  לפרטים  1

החברה    שלדיווח מיידי    ראו  , נוספת  להשקעה  והאופציה  להשקעה  הדרך  אבני,  (  50%עם אופציות לעלות לעד    12.5%כיום על  
 הכלול בזאת על דרך ההפנייה. ] 058300-01-2021]מס' אסמכתא  2021ביולי   27מיום  
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עתידא פני  צופה  מידע  זה    -  זהרת  בדוח  הכלולים  והפרטים  לגבי  הניסוי  לגבי  המידע  מוצר  ו/או 

Peripherex     ו/או תוכניות של החברה ו/אווכן תחזיות, מועדים, הערכות  Peripherex    ,בקשר לאמור

הכרוך באי ודאות גבוהה,    1968-הינן "מידע צופה פני עתיד" כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

ו/או   שלחברה  רבים  משתנים  ועל  שלישיים  גורמים  על  היתר,  בין  אין    Peripherex  -לוהמבוסס, 

המידע והערכות כאמור, בפועל לא יתממשו ו/או לא יתממשו  בהכרח שליטה לגביהם, ולפיכך ייתכן כי  

וכן התממשות אי  ,  במלואם ו/או יתממשו באופן השונה מהותית מכפי שהוערך או נצפה מלכתחילה

בסעיף   כמפורט  הסיכון  מגורמי  באופן   4.24אילו  להשפיע  עשויים  אשר  השנתי,  לדוח  א'  בפרק 

 כאמור. Peripherex -משמעותי, ביחד ולחוד, על הערכות החברה ו

  

  אודות החברה 

"( בחברות  ומשקיעה  מחזיקה  בעיניים.  המוחזקות  החברותהחברה  והטיפולים  המחלות  בתחום   )"

ורפואה   דיאגנוסטיקה  תרופות,  מתקדם,  רפואי  במכשור  עוסקות  המוחזקות  החברות  ו/או  החברה 

 מוצרי העיניים השונים נמצאים בשלבים מסחריים וקליניים שונים.   דיגיטלית בתחום העיניים.  

 

 

 בכבוד רב,

 מדעי החיים בע"מ  ביולייט

 :אושר לדיווח על ידי
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