
  

 

 :CEחברה חמישית בפורטפוליו של קסניה קיבלה אישור 

לשיווק המוצר  CE אישור קיבלה מדיטייט

 שוק האירופאיבשלה 

 

ודיעה כי חברת מ (,ת"א: קסנה, ), קסניה ונצ'ר קפיטל2102 פברואר 5ישראל, קריית גת, 

י חדשני העוסקת בפיתוח מכשיר רפואבדילול מלא(  98.82% – )מוחזקת ב מדיטייטהפורטפוליו 

 - טוריות באירופה את אישור הולקיבלה מהרשויות הרגלטיפול זעיר פולשני בפרוסטטה מוגדלת, 

CE   .בפורטפוליו של החמישית הינה החברה מדיטייט לשיווק המוצר שלה לשוק האירופאי

 .CEהחברה אשר מקבלת אישור 

וק באירופה המהווה אבן אנו שמחים על קבלת האישור לשיו"  :ענת סגל, מנכ"לית קסניה לדברי

הפורטפוליו שלנו בתחום המכשור  וצעד משמעותי למסחור המוצר.  דרך חשובה במדיטייט

 ". או בארצות הבריתו/הולך ומבשיל עם חמש חברות בעלות אישורי מכירה באירופה הרפואי 

התקדמות  מציגותמסתמנת כשנה בה חברות רבות שלנו  9109שנת " ענת סגל:עוד הוסיפה 

 ".קית תוך יצירת ערך לבעלי המניותעס

מצטרפת לשורת חברות מכשור רפואי של קסניה אשר להן אישור לשיווק מדיטייט כאמור 

מערכת אורתרוסקופית  שפיתחה קסנולייט,בין החברות ניתן למנות את מוצריהן באירופה. 

(Urethroscopy) כן, חברתכמו . במערכת השתן למניעת מעבר רסיסי אבנים הנועדחדשנית ש 

המיועד לטיפול בחולים הסובלים מכאבים , העושה שימוש בטכנולוגיית בלון מתכלה אורתוספייס

. קדמה לה חברת Rotator Cuff Syndrome -בכתף כתוצאה מקרע בגידי השרוולית המסובבת 

להפרדת רקמות בטיפול אשר גם היא עושה שימוש בטכנולוגיית הבלון המתכלה  ביופרוטקט

היא חברת  CE. חברה נוספת בפורטפוליו של קסניה שקיבלה אישור סרטן הערמוניתבהקרנות ל

יות קופניטסטיץ' שפיתחה מכשיר רפואי המבצע תפירה פנימית אוטומטית בפרוצדורות לפרס

והיא נמצאת בשלב  FDA -. ברשותה של ניטסטיץ' גם אישור שיווק מטעם ה NeatCloseבשם 

 .המכירות בארה"ב

 :טטיי-מדיאודות 

ועוסקת בפיתוח ייצור ומכירה של מוצר המציע טיפול חליפי  9112מדיטייט הוקמה בקסניה בשנת 

( חדשני, שאינו מצריך Deviceהחברה פיתחה מכשיר רפואי ) .BPHבגידול ערמונית שפירה 

המוצר של החברה מיושם ללא   .התערבות כירורגית ומביא לתוצאות דומות לפיתרון הכירורגי

צורך באשפוז, חיתוך רקמות או הרדמה כללית, שהינם מחויבי המציאות בהליך הכירורגי. המוצר 

 נמצא בניסויים קליניים במספר מרכזים באירופה ובישראל. 



  

 

 

 אודות קסניה:

קסניה היא חברת השקעות ציבורית המפעילה חממה טכנולוגית מופרטת ומתמחה בהשקעה 

)טכנולוגית מידע(. עם המקימים ובעלי המניות  IT-ת ומיזמים בתחומי המכשור הרפואי והבחברו

משקיעים מוסדיים מובילים, ביניהם העיקריים נמנים קבוצת נובקום וח.מר תעשיות, 

מנכ"ל  -ענת סגל איי.בי.איי., מנורה חברה לביטוח, ד"ש אייפקס, מבני תעשייה מקבוצת פישמן, 

. בדירקטוריון החברה ובפורום המייעץ שלה חברים ותעשייה נוספיםטק -ייהחברה, וכן אנשי ה

ד"ר אורנה חיים מר, טל מניפז, טק הישראלי, לרבות -יזמים מצליחים, הנמנים עם בכירי ההיי

ברי, רוני ענב, אקי רטנר, גדעון מנטל, דר' יפית שטארק, פרופ' יוסי שחם ואחרים. מטרת החברה 

ולפעול להגדלת סיכויי טארט אפ בתחומי הטכנולוגיה והמכשור הרפואי חברות סלהזניק וללוות 

ביצעה קסניה  9112ההצלחה ומימוש הפוטנציאל העסקי של החברות. מתחילת פעילותה בסוף 

השיקו מוצרים בשווקים  ,חברות, מתוכן רבות השלימו גיוסי המשך 91 -יותר מהשקעות ב

 אסטרטגיות עם שחקנים מובילים בתחומם.שותפויות גלובליים, הגיעו למכירות ורווחיות ויצרו 

 ,Correlix, Arcos, BandWd, M-Photoת את וכולל IT –החברות הבולטות בתחום ה 

Intuview, SuperFish, SAManage, BookPulse, Saguna, SafePeak   ו– Playcast בתחום .

 ,BioProtect, NeatStitch, Medi-tate, ActiVeinניתן למצוא את החברות מכשור הרפואי ה

Slimedics, PolyPid, Ortho Space, Xenolith  .אתר קסניה: ואחרותhttp://www.xenia.co.il 

 

http://www.xenia.co.il/

