
 

 מוצרשל  תה בלעדיהסכם להפצ עם ארטרקסחתמה קולפלט 

   לטיפול בדלקות גידים

מוצרים אורטופדיים, תפיץ את מוצר  ומכירות ארטרקס, חברה מובילה לפיתוח

VergenixSTR ט באירופה, במזרח התיכוןות  בהודו, של קולפלובמספר מדי

  באפריקה 

  

, העוסקת בפיתוח וייצור מוצרים רפואיים על בסיס (ת"א: קלפט) קולפלטחברת  – 2016 בובמבר , 8ס ציוה

 מטפלה VergenixSTR מוצר של ההפצה בלעדי   הסכם )Arthrexעם ארטרקס (חתמה  כיקולגן אושי, הודיעה 

באירופה,  VergenixSTRעבור  2016בדצמבר  1 -החל מה. ארטרקס תשמש כמפיץ הבלעדי בדלקות גידים

הזמה ראשוה של ו מקובלים תאים מסחרייםכולל ההסכם ומספר מדיות באפריקה. בהודו המזרח התיכון, 

  כבר בחודש הבא.תסופק לארטרקס המוצר 

מובילה עולמית שהיה  ל חתימת הסכם ההפצה עם ארטרקסשמחים מאד עאו "יחיאל טל, מכ"ל קולפלט: 

לקולפלט בתחום האורטופדיה. עם המויטין המצוין והוכחות הגלובלית שלה, ארטרקס היא השותף המושלם 

בטיפול בדלקות גידים על פי טיפול בסטרואידים  , אשר הראה עליוות רפואיתVergenixSTR הפצת עבור

    "הטיפול המקובל כיום. שהיו

 , והכרזת החברה כי תחלבחודש שעבר המוצר באירופהעבור שיווק  CEקבלת אישור לבהמשך  ההסכם היו

  בחודשים הקרובים. במכירתו

המוצר מבוסס מיליארד דולר.  2-של כ בהיקףבשה,  פרוצדורותמיליון  3-מוערך ב VergenixSTRשוק היעד של 

על קולגן ורכז טסיות המופק מדם המטופל. לאחר הזרקתו לאזור הפגוע משה המוצר את תצורתו מוזל לג'ל 

מזרזים את תהליך , אשר תרפויטייםצמיג אשר שאר באזור הדלקתי ומשחרר מתוכו באופן מבוקר חלבוים 

   .הפגוע של הגיד הריפוי

 Arthrexאודות 

Arthrex    .ה חברת מוצרים רפואיים מובילה בתחום האורטופדיההיArthrex  ותפועלת ברחבי העולם ופיתחה במשך ש

משרדיה הראשיים של החברה האם ממוקמים בדרום מערב מוצרים והליכים רפואיים.  10,000 -קיומה למעלה מ

הפצה ברחבי העולם, כולל באירופה, פלורידה. לארטרקס חטיבה מרכזית במיכן גרמיה, כמו גם חברות בות ומרכזי 

 ראו גם קישור לאתר ארטרקס להלן:ואפריקה.  , אסיההמזרח התיכון

https://www.arthrex.com/corporate/aboutus  



 

  

  קולפלט אודות

קולפלט היא חברת ביוטכולוגיה ישראלית העוסקת בפיתוח, ייצור, ושיווק מוצרים רפואיים מבוססי קולגן אושי 

, המיוצר בצמחי טבק בטכולוגיה ייחודית שפיתחה החברה. מוצרי קולפלט מסייעים 1רקומביטי טהור מסוג 

יים בתחומי האורטופדיה, וריפוי מתקדם של להתחדשות, שיקום וריפוי רקמות בגוף האדם, באמצעות יישומים קלי

פצעים. השימוש בקולגן אושי ממקור צמחי במוצרי החברה מוריד משמעותית את הסיכוים שקיימים כיום ברפואה בעת 

אסטרטגיית החברה כוללת השימוש בקולגן מהחי, כולל סכת זיהום, העברת מחלות או דחייה על ידי הגוף המטופל. 

יבוצע בשיתוף עם שחקים  סחורםוממוצרים לריפוי רקמות אשר לחברה בעלות מלאה עליהם  פיתוח עצמאי של

בילאומיים מובילים וכן שיתופי פעולה עם חברות בילאומיות מובילות לפיתוח משותף של מוצרים, מסחורם והפצתם 

מוצרים והבאתם לשוקי היעד לחברה שיתופי פעולה אסטרטגיים עם חברות מובילות בשוק, לפיתוח משותף של  בעולם.

ומשרדי  2004מיליארד דולר. קולפלט וסדה בשת  5 -שלה, אשר שוויו עבור מוצרי החברה הראשוים מוערך בלמעלה מ

 www.collplant.comהההלה שלה מצאים בס ציוה.  

  


