
  

 

 :קסניה נכנסת לשוק המכשור הרפואי לטיפול בדום נשימה

 מיליון שקלים בניינוקס מדיקל 5.2תשקיע סך של 

 

על השקעה בחברת ניינוקס ודיעה מ (,ת"א: קסנה, ), קסניה ונצ'ר קפיטל5105 יוני 01ישראל, קריית גת, 

קסניה תחזיק  ען הראשי,דמיליון שקלים מכספי המ 5.2מיליון שקלים, מתוכו  5.2 -מדיקל סכום של כ 

 בדילול מלא. 83% –בניינוקס  כ 

אנו שמחים לצרף לחממה חברת מכשור רפואי מבטיחה כמו ניינוקס. "  :ענת סגל, מנכ"לית קסניה לדברי

חברות מכשור רפואי אשר חלקו נמצאות בשלב מתקדם של מכירות. ניינוקס  3 כיום פועלות בקסניה

נועד לטפל במחלת הדום הנשימתי, ממנה סובלים אחד מכל חמישה מכשיר רפואי ממוזער אשר  מפתחת

חדשות ומקדמים את החברות בהסתכלות קדימה, אנו ממשיכים לבחון השקעות בחברות אנשים בארה"ב. 

החממה ואת החברות הבוגרות במטרה להגיע למכירות והיקפי פעילות משמעותיים אשר יציפו ערך לבעלי 

 המניות שלנו". 

 גורמתמהזדקנות האוכלוסיה והשמנת יתר, בין השאר, הנובעת  ,(OSA) נשימתי חסימתימחלת הדום 

. מחלה כרונית בעלת השלכות בריאותיות וכלכליות חמורות היא מחלהו הפסקות נשימה במהלך השינהל

בעולם המערבי סובלים . לחלות בסוכרת, לחץ דם והשמנת יתרעשויה להכניס חולים לקבוצות סיכון זו 

מדובר מיליארד דולר בשנה ו 8 -פתרונות לדום נשימה מוערך בכ השוק ו מיליון איש 211 - ה כמהמחל

 בדמות מכשיר המזרים הטיפול הקיים למחלהבעל שיפוי ביטוחי מחברות הביטוח בארה"ב.  בשוק קיים

ב רו אויר ברצף אל האף והפה תוך כדי שינה לוקה באי נוחות רבה למשתמש ובחסרונות נוספים ולכן

  המטופלים זונחים אותו לאחר זמן קצר.

חדשני לטיפול בדום נשימה חסימתי שיהיה יעיל, מפתחת מכשיר  (Ninox Medical)חברת ניינוקס מדיקל 

 היתרון של המוצר של ניינוקס. נוח לשימוש וללא תופעות הלוואי האופייניות למכשירי הטיפול האחרים

כמו  מערכת מסורבלתחדשני שאינו מצריך פעולה בעל מנגנון  כןונוח יותר  ,מוצר ממוזערנובע מהיותו 

. שוק היעד המודל העסקי של המוצר של ניינוקס כולל מרכיב קבוע ומרכיב מתכלה פתרונות קיימים.

 ב .העיקרי של המוצר הוא ארה"

שנה בהובלת חברות בינלאומיות  51מעל בעל ניסיון של  פורט, יזם סדרתיויזם החברה הינו אלכס רפ

כמו כן, אלכס רפופורט בעל ניסיון עשיר כיועץ בשוק העולמי.  מכשור הרפואיהמפתחות, מייצרות ומוכרות 

 לפיתוח עסקי עבור חברות מכשור רפואי. 

 

 

 :ניינוקס מדיקלאודות 

ש וללא תופעות ניינוקס מפתחת מכשיר חדשני לטיפול בדום נשימה חסימתי שיהיה יעיל, נוח לשימו

ותוך שהוא ארוז בממשק משתמש קטן, לא מסורבל ונוח  ,הלוואי האופייניות למכשירי הטיפול האחרים

 יותר מהמכשיר הקיים. ניינוקס תפעל במסגרת החממה.

 



  

 

 אודות קסניה:

קסניה היא חברת השקעות ציבורית המפעילה חממה טכנולוגית מופרטת ומתמחה בהשקעה בחברות 

)טכנולוגית מידע(. עם המקימים ובעלי המניות העיקריים נמנים  IT-מי המכשור הרפואי והומיזמים בתחו

משקיעים מוסדיים מובילים, ביניהם איי.בי.איי., מנורה חברה לביטוח, קבוצת נובקום וח.מר תעשיות, 

. נוספיםותעשייה טק -מנכ"ל החברה, וכן אנשי היי -ענת סגל ד"ש אייפקס, מבני תעשייה מקבוצת פישמן, 

טק הישראלי, -בדירקטוריון החברה ובפורום המייעץ שלה חברים יזמים מצליחים, הנמנים עם בכירי ההיי

ד"ר אורנה ברי, רוני ענב, אקי רטנר, גדעון מנטל, דר' יפית שטארק, פרופ' יוסי חיים מר, טל מניפז, לרבות 

הטכנולוגיה והמכשור הרפואי  חברות סטארט אפ בתחומישחם ואחרים. מטרת החברה להזניק וללוות 

 5118ולפעול להגדלת סיכויי ההצלחה ומימוש הפוטנציאל העסקי של החברות. מתחילת פעילותה בסוף 

השיקו מוצרים בשווקים  ,חברות, מתוכן רבות השלימו גיוסי המשך 51 -יותר מביצעה קסניה השקעות ב

החברות  גיות עם שחקנים מובילים בתחומם.אסטרטשותפויות גלובליים, הגיעו למכירות ורווחיות ויצרו 

 ,Correlix, Arcos, BandWd, M-Photo, Intuview, SuperFishת את וכולל IT –הבולטות בתחום ה 

SAManage, BookPulse, Saguna, SafePeak   ו– Playcastניתן למצוא את מכשור הרפואי . בתחום ה

ואחרות.  BioProtect, NeatStitch, Medi-tate, ActiVein, , PolyPid, Ortho Space, Xenolithהחברות 

 http://www.xenia.co.ilאתר קסניה: 
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