הודעה לעתונות

ביונס ,חברת פורטפוליו של קרן ההון סיכון "תעוזה"
קיבלה אישור  FDAלשיווק ה ,H200 Wireless-המאפשר ניידות
למוגבלי תנועה בכף היד
חיפה ,ישראל 32 ,בספטמבר " :3122תעוזה"( ,ת"א :תעוזה) ,קרן הון סיכון המשקיעה בחברות
עתירות ידע ,ובעיקר בתחומי המכשור הרפואי ,המוליכים למחצה ,התוכנה והתקשורת מדווחת
היום כי ביונס ,אחת מחברות הפרוטפוליו (תעוזה מחזיקה ב 5.4% -מהחברה) הודיעה כי קיבלה
אישור ממנהל התרופות בארה"ב ( ,)FDAלשיווק מערכת  ,H200 WIRELESSהמהווה שדרוג
למערכת  - H200נוירופרוטזה מתקדמת לשיקום היד.
חברת ביונס עוסקת בפיתוח ,ייצור ושיווק מערכות לשחזור תפקוד של חלק מהפונקציות של
הידיים והרגליים עבור נכים שנפגעו כתוצאה משבץ מוחין או מפגיעה בחוליות העליונות של עמוד
השדרה.
ה ,H200 WIRELESS -מיועדת לשיקום כף יד משותקת אשר נפגעה כתוצאה מאירוע מוחי,
פגיעת ראש ,שיתוק מוחין או פגיעת חלקית בעמוד השדרה .המערכת מכילה סד המותאם
למשתמש ,ומייצרת גירוי חשמלי קל על מנת להפעיל קבוצות שרירים ולאפשר תבניות תנועה בכף
היד .מערכת ה H200-בגרסתה הקודמת כללה ממשק שחיבר את המערכת מיד המשתמש
לחשמל באמצעות חוט וקופסת בקרה .לעומתה ,המערכת המשודרגת מופעלת על ידי סוללה
נטענת ,ובכך מאפשרת למשתמש ניידות מלאה ,תנועה ותרגול בכל מקום.

אודות ביונס
חברת ביונס עוסקת בפיתוח ,ייצור ושיווק מערכות לשחזור תפקוד של חלק מהפונקציות של
הידיים והרגליים עבור נכים שנפגעו כתוצאה משבץ מוחין או מפגיעה בחוליות העליונות של עמוד
השדרה .לביונס מוצרים ליד ולרגל המאפשרים הפעלת שרירים באיברים משותקים באמצעות
טכנולוגיה ייחודית .למוצרי החברה אישור  FDAלשיווק בארה"ב ואישור  CEלשיווק המוצרים
באירופה .בנוסף ,מפתחת ביונס מוצרים נוספים בתחום השיקום הנוירולוגי ומוצרים לטיפול
בכאבים כרוניים .יו"ר ביונס ובעל השליטה בביונס הוא אלפרד מאן .קרן ההון סיכון תעוזה,
מחזיקה בכ 5.4%-מהון המניות של ביונס .ההשקעה בביונס היא אופיינית לתיק הפרוטפוליו של
תעוזה ,המשקיעה בחברות טכנולוגיה עלית בעיקר בתחומי הרפואה ,תקשורת ,מוליכים למחצה
ותוכנה.

אודות תעוזה
תעוזה היא אחת הקרנות הוותיקות בישראל ולה הצלחות מרשימות בתחומי ה,Health Care-
המוליכים למחצה והתקשורת .תעוזה משקיעה בחברות בעלות פריצת דרך טכנולוגית ומסייעת
להן בפעילות הבינלאומית שלהן .מלבד חברות בהן מושקעת תעוזה בישראל ,קיימות גם השקעות
בשתי חברות בקליפורניה וחברה בסין .יו"ר תעוזה הוא פרופ' משה ארנס.
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