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הבהרה משפטית
יומןשלבדיווחיהעיוןלהחליףמיועדתאויכולהואינהבלבדתמציתימידעשלוהצגהמסירהלשםנערכהזומצגת

.")החברה("מ"בעאקסטנשנס

,ערךניירותבחוקכהגדרתועתידפניהצופים,ב"וכיוצפוייםנתונים,הערכות,תחזיות,יעדים,הצהרותכוללתזומצגת
ביעדיםהחברהשלועמידתהאלוונתוניםתחזיותהערכות,יעדים,הצהרותשלהתממשותם.1968-ח"התשכ

נוספיםסיכוןבגורמיגםכמוהחברהבשליטתשאינםשלישייםבגורמיםבחלקםתלויים,ובעתידבעבר,ובתחזיות
יותרמאוחריםבמועדיםלהתקייםאו,חלקיבאופןלהתקיים,להתקייםשלאעלוליםולפיכך,החברהחשופהאליהם
במצגתהמשתמעיםאוהמוערכיםוהנתוניםהיעדים,התוצאותמןמהותיבאופןשוניםלהיותאו,החברהשצופהלאלה

שונותלהיותעשויותהחברהשלהפעילותותוצאות,יתממשואכןוהערכותיהציפיותיהכיודאותכלאיןלחברה.זו
המצויניםמהגורמיםאחדבכלשינויעקב,היתרבין,זובמצגתהמשתמעותאוהמוערכותמהתוצאותמהותיבאופן
אירוע,חדשממידעכתוצאהאםבין,זובמצגתהכלול,חלקואוכולו,המידעאתלעדכןמתחייבתאינההחברה.לעיל

פרסומןלמועדנכונותזובמצגתהכלולותהחברהואסטרטגייתתוכניותכימובהר,כןכמו.אחרותמסיבותאועתידי
,מקצתםאוכולם,תלוייםהיותםבשלאו/ו,לעתמעתשתהיינהכפי,החברהדירקטוריוןלהחלטותבהתאםוישתנוויכול

או/ומסחרסימנילמעט.החברהחשופהאליהםנוספיםסיכוןבגורמיגםכמוהחברהבשליטתשאינםשלישייםבגורמים
בעליהםרכושהנםזובמצגתהנזכריםמסחרשמותאו/ומסחרסימני,בשימושהאו/והחברהשבבעלותמסחרשמות

.בלבדההקשרוהבנתהמחשהלצורךזובמצגתומשמשים

ניירותלרכושלהתחייבאולרכושהזמנהאוייעוץאו/והמלצהלכשעצמהמהווהאינה,חלקהאוכולה,זומצגתכייובהר
.החברהשלהערך
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ניתוחיםלבצעלמנתחלאפשר
באמצעותמורכביםפולשניים-זעיר

רובוטיותיכולותהמשלבמכשיר
הפשטותעםיחדמתקדמות
הניתוחיםשלהכלכליתוהכדאיות

.המסורתייםפולשנייםהזעיר
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הפתרון

https://youtu.be/8vyJpKugKp4


Confidential

כרטיס ביקור
פולשניים-הזעירהניתוחיםבתחוםמתקדםרפואימכשורשלומכירהייצור,בפיתוחהעוסקתחברההיא)HX(אקסטנשנסיומן

)MIS(.רובוטיותיכולותלממשהמאפשרותחכמותדיגיטליותבמערכותומתמקדתופיתוחמחקרעלדגששמההחברה
.חדשנייםזעיריםכליםבאמצעות
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HX  היא שחקן בשוק הניתוחים
שוק ניתוחים  . הזעיר פולשנים

אלו מוערך בשווי של 
מיליארדים רבים  

הנהלה בעלת ניסיון רב וארוך  
שנים בתחום המכשור הרפואי  
בכלל ובתחום הזעיר פולשני  

בפרט

-מחקר ופיתוח של כלי קצה נוספים ל
HandX

פיתוח של מערכות רובוטיות  
היברידיות המשלבות בין הדור החדש  

HandXשל הרובוטים לבין ה 
והוספת יכולות של בינה מלאכותית  

HandX-ל

תחילת שלב המסחור באירופה  
ובמדינות נוספות בעולם באמצעות  

מפיצים בלעדיים
פעילות שיווק ישיר בארצות הברית  

באמצעות חברת בת אמריקאית

עבור  FDA/CE/AMARאישורי 
)HandX(המוצר הראשון 

הגנה משמעותית על נכסי קניין  
רוחני של החברה באמצעות 

פטנטים

ושביעות  ) ולידציה(תיקוף קליני
רצון גבוהה של המנתחים

HX  היא שחקן בשוק הניתוחים
שוק ניתוחים  . הזעיר פולשנים

אלו מוערך בשווי של 
מיליארדים רבים  

הנהלה בעלת ניסיון רב וארוך  
שנים בתחום המכשור הרפואי  
בכלל ובתחום הזעיר פולשני  

בפרט

עבור  FDA/CE/AMARאישורי 
)HandX(המוצר הראשון 

הגנה משמעותית על נכסי קניין  
רוחני של החברה באמצעות 

פטנטים
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הצורך הקליני
הפלחים העיקריים של שוק הניתוחים

ניתוח פתוח )לאפרוסקופי(ניתוח זעיר פולשני  ניתוח באמצעות מערכת רובוטית

טראומה למנותח•
תקופת החלמה ממושכת•
עלות גבוהה לבית החולים•

ניתוחים יקרים מאוד•
מערכת גדולה מאוד ומסורבלת•
המנתח מבודד מהחולה•
המנתח נדרש לקבל אישורים על מנת •

לנתח באמצעות המערכת הרובוטית

גישה מוגבלת לאברי המנותח•
שליטה מוגבלת ומסורבלת במכשיר  •

הניתוח
ארגונומיה לקוייה•
הניתוחים יכולים להיות מבוצעים  •

באמצעות רופאים בעלי מיומנות גבוהה
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פולשניים מוגבלים  -הניתוחים הזעיר
לניתוחים פשוטים יחסית

הניתוח הפחות מועדף לחולה 
ולבית החולים

המערכות הרובוטיות מותאמות  
למרכזי ניתוח מרכזיים וגדולים
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:  הפתרון של יומן אקסטנשנס
נוח וכדאי כלכלית , מכשיר ידני מתוחכם

פולשניים  -לניתוחים זעיר

ניתוחיםשלרחבלמגווןכלכלימענה.
חדכלים,קאפיטליציוד:הרמותבכלבתמחוריתרון

.תחזוקה,הניתוחחדרבתוךבזמןחסכון,פעמיים
ניתוחחדרבכלשמשתלבמשקלוקלניידמכשיר.
עםמורכבותבתנועותמדוייקתשליטהמאפשר

.מסובכתלאנטומיהגישהאפשרויות
ללאניתוחיםלבצעלמנתחהמאפשרארגונומיממשק

מאמץ
קצרהלמידהעקומת.
רמתלפי)פרסונליזציה(להתאמההניתןמכשיר

.הקליניותוהנסיבותהמנתחשלוהביטחוןהמיומנות
דאטהאיסוףיכולותפיתוח:המכשירשלהבאבדור

.מלאכותיתבינהשלאלגוריתמיםבאמצעותשלוואנליזה

:יתרונות הפתרון של יומן אקסטנשנס

6|   ©  2021 Human Xtensions



הרחבת השימוש הקליני
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עדכונים בנוגע לשימושים הקליניים

מכשירבאמצעותכהעדבוצעופרוצדורות560-מלמעלה•
60-כמתוכן,ב"ובארהבישראל,באירופה™HandX-ה

.עתהועדהשלישיהרבעוןמתחילתבוצעופרוצדורות

החברהבמוצריכהעדהשתמשוהחברההערכתפיעל•
.חוליםבתי27-במנתחים47

ידי-על™HandX-בשימושנעשהבהםהחוליםבתימבין•
:מנתחיםמספר

•Policlinico, Milano

•Eccellenza Medica, Torino

•Montefiore Hospital, New York

•Buffalo Medical Center, New York

)הרופאאסף(שמירהרפואיהמרכז•

רפאלחוליםבית•
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עדכון תוכנית השיווק–באירופה ) Aesculap AG)B.Braunהסכם הפצה עם 

.באירופההשיווקתוכניתעדכוןעלAesculapבאירופההמפיצהעםלהסכמותהחברההגיעה2021בספטמבר•

בחודששהחלההמפיצהלפעילותמתייחסהראשוןהשלב.שלביםבשניתעודכןבאירופההחברהמוצרישלהשיווקתוכנית•

פעולהתוכניתלכלולצפויהשניהשלב.")הראשוניתהתוכנית("2022שנתשלהשניהרבעוןתחילתעדותמשיך2021ספטמבר

.2022שנתשלהשניהרבעוןבמהלךהצדדיםביןלהיקבעומתוכננתבאירופההחברהמוצרילהפצת2023-2022לשניםמפורטת

.וספרדאיטליה-באירופהמפתחמדינותבשתיהחברהמוצרישלוהפצהשיווקשלבפעילותמתמקדתהראשוניתהתוכנית•

במוצרישימושתוךניתוחים200לפחותשלוביצועוספרדבאיטליהמוביליםמנתחיםעםהתקשרות,היתרבין,כוללתהתוכנית•

.הראשוניתהתוכניתתקופתבמהלךוספרדבאיטליההחברה
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באיטליהרופאיםוהכשרתאיתורלרבות,לממשההחלהAesculap-והותנעההראשוניתהתוכנית•

.'וכוקצהמוצרירכש,ניתוחיםתאריכיתיאום,ובספרד

שדרוג,2021ספטמברבחודשבאירופההמפיצההזמינה,הראשוניתהתוכניתמיישוםכחלק•

וכןהמכשיריםשלמעודכנתלגירסא,הצדדיםביןשהוסכמהבכמות,HandX™מכשירישל

Monopolarמסוגמתכליםקצהכלי400-כשלכמותהזמינה Hook.
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הסכמי הפצה בשאר העולם
שלההפצהאזוריאתלהרחיבממשיכההחברה

עםהפצהבהסכמיהתקשרותבאמצעותמוצריה

.מקומייםמפיצים

חתמה2021שנתשלהשלישיהרבעוןבמהלך

מפיציםעםבלעדייםהפצההסכמיעלהחברה

.קונגובהונגזילנדבניו

ההפצהלהסכמימצטרפיםאלההסכמים

,באוסטרליה,במצרים,בישראלהבלעדיים

עםמ"מובתהליכינמצאתוהחברה,ובטאיוואן

.נוספותבטריטוריותפוטנציאלייםמפיצים

אתממקדתהחברהבהןהמדינותאחתהיאסין

להפצתפוטנציאלישותףלאיתורמאמציה

.מוצריה
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החדירה לשוק האמריקאי
.ב שוק מרכזי ופועלת להרחיב את כוח המכירה הקיים של החברה בשוק זה"החברה רואה בארה•

.ב"המיועדת לשמש כזרוע השיווק וההפצה של החברה בארה,  .Human Xtensions, Incב "הוקמה חברת בת בארה•

.  ב"לצורך ניהול פעילות השיווק והמכירה של החברה בארה, Joe Rollero, החברה גייסה מנהל אמריקאי בכיר ומנוסה•

הן בארגונים גדולים  , שנים בתפקידי שיווק ומכירות בכירים בחברות מכשור רפואי20מר רולרו מביא ניסיון רב של מעל 

)Medtronic ,J&J ( והן בסטארטאפים)Visionsense ,ידי -שנרכשה עלMedtronic.(

.ב"בהובלת מר רולרו חברת הבת תפעל לבניית כוח השיווק והמכירה בארה•

)באמצעות חברת הבת(החברה רואה יתרון רב בשיווק והפצה של מוצריה באופן ישיר •

, בשל יכולתה ללמוד באופן מהימן ובלתי אמצעי על האופן שבו מוצריה מתקבלים

.על העדפות הרופאים ועוד

החברה ממשיכה לבחון הזדמנויות לשותפות אסטרטגית עם שחקנים מרכזיים  , במקביל•

.ומובילים בשוק המכשור הרפואי האמריקאי
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מוצרי קצה
נכון להיום החברה משווקת שלושה מוצרי קצה לשימוש 

™HandX-המתממשקים למכשיר ה, חד פעמי

Needle holder
)מחזיק מחט(

משמש לפעולות  
תפירה לפרוסקופית  

Monopolar Hook
)קרס מונופולרית(

משמש להסרת רקמות  
באמצעות אנרגיה

Grasper)תופסן(
משמש לפעולות  

אחיזה של /תפיסה
איברים ורקמות
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שימוש במגוון רחב של  
פרוצדורות
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במגווןהשוניםהחברהבמוצרישימושעושיםמנתחים
:היתרובין,קליניותפרוצדורות

•) Hernia Repairשוניםבקעתיקוני(
•Colectomy)גסמעיכריתת(
•Nephrectomy)כליההסרת(
•Splenectomy)טחולכריתת(
•Hysterectomy)רחםכריתת(
•Prostatectomy)הערמוניתבלוטתהסרת(
•Gastrectomy)קיבהכריתת(
•Cholecystectomy)מרהכיסכריתת(



Monopolar Hook: מוצר הקצה החדש
.ר"אמ-וFDA ,CE-אישורים רגולטוריים של הMonopolar Hook–קיבל ה, 2021במהלך החציון הראשון של •

כגון, בהן נדרש להסיר רקמות באמצעות אנרגיה, משמש בפרוצדורות כירורגיות רבותMonopolar Hook–ה•

) Hernia Repairבקעתיקוני(,Colectomy)גסמעיכריתת(,Cholecystectomy)ועוד)מרהכיסכריתת.

•Aesculap ,הביעה עניין רב ב, המפיצה את מוצרי החברה באירופה–Monopolar Hook400-והזמינה כ

.מוצרי קצה מסוג זה

14|   ©  2021 Human Xtensions

,™HandX-המכשירשלהארטיקולציהיכולתבשל•

במוצרשימושנעשהבאירופהחוליםבתיבמספר

Monopolarהקצה Hookפרוצדורתבמהלך

TEMS (Transanal Endoscopic Microsurgery)

המעיברקמתלטיפולפולשניתזעירפרוצדורה–

במוצרראשוןשימושזהו.האנליתהתעלהדרךהגס

.זהטיפולבסוגהחברהשלהקצה

https://youtu.be/YLeBxLpgcGI


מוצרי קצה בפיתוח אסטרטגיית החברה היא להרחיב את סל מוצרי הקצה •
וכך להעלות את  ™HandX-המתממשקים אל מכשיר ה

.היקף השימוש בוערכו הקליני ואת

:מוצרי הקצה שבתהליך פיתוח הינם•

•Metzenbaum Scissors)ו) מספריים כירורגיות-

Maryland Dissector)כירורגימפריד רקמות(,

.אשר מאפשרים חיתוך והסרת רקמות

החברה השלימה את תהליכי הפיתוח המרכזיים של מוצרי  •

,  החברה נמצאת בשלבים הסופיים של הפיתוח. הקצה

החלה את שלב ההעברה מפיתוח לייצור וכן החלה את שלב 

וכן במדינות בהן , ב ובאירופה"האישורים הרגולטוריים בארה

.  יש לחברה מפיץ

המוצרים יצטרפו לסל מוצרי הקצה של , להערכת החברה•

ב ובאירופה ובמדינות "החברה ויהיו זמינים למכירה בארה

.  2022בהן יש לחברה מפיץ במחצית השניה של שנת 
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דוחות תמציתיים 
על המצב הכספי
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דוחות תמציתיים 
על הרווח או הפסד
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קדימהמבט 
החברה רואה במוצרי הקצה המתכלים את מנוע  •

הצמיחה המשמעותי שלה בשנים הקרובות ולשם כך  
-פועלת להגדיל את כמות הפרוצדורות ואת בסיס

.ברחבי העולםHandX™-המשתמשים במערכת ה

ב "המשך הרחבה וביסוס של כוח שיווק ומכירות בארה•
..Human Xtensions, Incתחת חברת הבת 

.  המשך התקשרות עם מפיצים בטריטוריות נוספות•

.ריכוז מאמצים במציאת שותף פוטנציאלי בסין•

המשך מחקר ופיתוח של הדור הבא של מכשיר  •
.ושל מוצרי קצה נוספיםHandX™-ה
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