
לניטור כאב    NOL® שיווק של טכנולוגיית  אישר   ) FDA( מנהל המזון והתרופות האמריקאי 
 למוצרים חדשניים.  ’De Novo‘ מסלול בבע"מ    ביומטריקס מדהסנס של

 
 

האישור    .ם תחת הרדמה בניתוחמטופלי לכאב   ניטורל FDA-זהו המכשיר הרפואי הראשון והיחידי שאושר על ידי ה 
 לפתוח את השוק האמריקאי למוצריה. מאפשר לחברה 

 

 

מדהסנס ביומטריקס הודיעה היום כי מינהל המזון והתרופות האמריקאי    - 2023בפברואר  23רמת גן, ישראל, 

)FDAהעניק אישור שיווק ל (השלה  הדגל מוצר ,- TM200-PMD  עם טכנולוגיית®NOL  )indexevel Lociception N(.  

אינם יכולים לתקשר את   , אשרמורדמיםבמטופלים  התגובה הפיזיולוגית לכאבמאפשרת ניטור של  NOLטכנולוגית 

  שאין להם מקבילה בשוק. חדשניים של מוצרים אישור המאפשר  ’vooDe N‘ -האישור התקבל במסלול ה. כאבם

את מציאת  המאפשר  )AI( בינה מלאכותית םפלטפורמת חיישנים ייחודית ואלגורית מבוססת עלהטכנולוגיה 

בסביבות וכיום בחדרי ניתוח  שמישה. הטכנולוגיה במדדים הפיזיולוגיים של המטופל "חתימת הכאב" של המטופל

לרופאים להתאים מאפשרת  NOLטכנולוגיית  .ואינם מסוגלים לתקשר הרדמה תחת המטופלים נמצאים  ןבה טיפול

מתן  ולהימנע מ הכאבהפחית את לובכך , הייחודית של כל מטופל תהפיזיולוגילתגובה  כאבב הטיפולאת באופן אישי 

 (nociception) התגובה הפזיולוגית לכאבהטכנולוגיה הראשונה והיחידה לניטור  הינה  NOL.משככי כאביםיתר של 

  לשיווק בארצות הברית.המורשית 

ת הכאב לאחר הניתוח ביחידלהפחתה ברמת  ובילמניתוח  בזמן  NOL באמצעות שניטור הוכיחומחקרים 

הסיכוי לחוות כאב  מאמר שפורסם לאחרונה הראה כי .3הכוללת  להפחית את עלות הטיפול ועשוי 1,2ההתאוששות

  NOLה  ניטורשטופלו ללא ממטופלים נמוך פי שישה  NOL-ה מטופלים המנוטרים באמצעות חמור לאחר ניתוח אצל
סובלים מכאבים  מהמנותחים 50%היא כי רווחת הערכה  - שכיח ומשמעותי בעולם הניתוחיצורך עונה על  NOLה .4

תופעות לוואי אלו מובילות  .5של משככי הכאבים סובלים מתופעות לוואי  12%-ו 5הניתוחעד חמורים לאחר  בינוניים

 .6החוליםבאשפוזים חוזרים בבתי  50%-כלאשפוז ממושך, עלויות נוספות לטיפול רפואי ולעלייה של 

בעזרת ניטור  ניתוח בזמן הכאבים משככי הניהול מתן קליניים המדגימים כי  ניסוייםנתמך על ידי  FDA-אישור ה

NOL  בחדר ההתאוששות אחרי הניתוח אותם המטופלים דיווחו כאבההביא לשיפור בציוני. 

במדינות בהם אנו . ברחבי העולם  מטופליםחייהם של מאות מיליוני לשפר את יש פוטנציאל  NOLת "לטכנולוגיי

לשביעות רצון   בניתוחים בכאב עוזר להיטיב את הטיפול NOL-איך ה אנחנו כבר רואים ושומעיםמשווקים 

"המשימה שלנו היא  .מנכ"לית מדהסנסדת וסמיי, שטרק-", אמרה גלית צוקרמןיםם והמנתחמי, המרדייםנותחהמ

 את הטיפול המיטביולקבל ם, לתת יבסביבות השונות ובמצבי הכאב השונ מטופליםמטפלים וכמה שיותר ללעזור 

המדד הראשון והיחיד   הוא NOL-גאים בכך שה, ושפיתחנו מהפכנית בתחום הכאבהטכנולוגיה בו גאים חנ. אנבכאב

קטגוריה חדשה   בעצם פתחנו . בתהליך קבלת אישור זה"בארהשמאושר לשיווק ב  למדידת התגובה הפזיולוגית לכאב

 ."לטובת המטופל תחום ניהול הכאב ב משמעותית חדשנות אפשרנוארצות הברית, ורפואיים שלא היו בשל מוצרים 

המרדימים   כמו    זקוקה"קהילת  רב  כבר   NOLלטכנולוגיה  כך "זמן  אוברד  דוקטור  מרוא  .    יקיפרנק 

)MD, MSEE(   ,לוודא   את עומק ההרדמהמנטרים  ה. "יש לנו מכשירים  שבארצות הברית  דרום קרוליינהמצ'רלסטון

טכנולוגיה  , אבל החלק החסר בפאזל הוא  לא יזוז תוך כדי ניתוחמטופל  לוודא שה  תנועת המטופל  ואתכי החולה ישן,  

הנוכחית  הסתמכות  ה.  ) analgesia(  ים תוך כדי ניתוחכאבמשככי הפעת מתן  שוה הכאב הפיזיולוגי  לנטר את    המאפשרת

https://www.fda.gov/medical-devices/premarket-submissions-selecting-and-preparing-correct-submission/de-novo-classification-request


הפיזיולוגית   להבנת התגובהצוהר    פותחת. טכנולוגיה זו  מספיק  האו רגיש  מדויקתאינה  ולחץ הדם של המטופל    על דופק

מה  ,  לצרכי המטופל  מינון משככי הכאבים להתאים את  מאפשרת  כך  ובבמהלך הניתוח,  לגירויים כאובים  המטופל  של  

 ". ותרוהחלמה טובים יתאוששות להשמוביל 

 FDA-להודעה לעיתונות של ה

 

 NOLית טכנולוגי ועל מדהסנס ביומטריקס  

מפתחת  מדהסנס . ברחבי העולם ישראלית עם פעילות מסחרית היא חברת טכנולוגיה בע"מ מדהסנס ביומטריקס 

הפחית  ל ובכך , מטופלהטיפול בכאב לאת באופן אישי להתאים ומייצרת טכנולוגיה פורצת דרך המאפשרת לרופאים 

מהלך הניתוח ומהלך  היא לשפר את  של מדהסנס. המשימה  משככי כאביםמתן יתר של ולהימנע מ הכאב את 

  60,000-טיפול. למעלה מהת  ובכל מסגר, לייעל את ניהול הכאב ולהקל על סבל יםהמטופל  ההתאוששות עבור

  NOL. טכנולוגיית  TM200-PMD כבר טופלו במוצר הדגל של מדהסנס  שונות ובסביבות טיפולבחדרי ניתוח מטופלים 

בינה  פלטפורמה ייחודית המנטרת ומכמתת באופן אובייקטיבי את תגובת הכאב של המטופל באמצעות  מהווה

 . ייחודיתפלטפורמת חיישנים מלאכותית ו

את טכנולוגיית  ממנפיםבפיתוח מגוון פתרונות מבוססי ענן אשר  השקיעמ החברה, PMD-200ה לשיווק  במקביל

NOL  בבתי המטופלים, בכדי לתת מענה לשווקים נוספים והזדמנויות שיתוף פעולה בנושא טיפול ולשימוש במרפאות

 ארוך טווח. כאב וניטור 

  באירופה , מאושר לשיווק ומופץ Mindray-ו Philips , שמאפשר גם חיבוריות למוניטורים של PMD-200 -מכשיר ה

ישראל, איחוד  דרום אמריקה, ומדינות נוספות ב ברזילמאושר לשיווק ומופץ גם בקנדה, וכן   Medtronicעל ידי 

 . האמירויות וטורקיה

 

 מדהסנס עלצפו בסרטון 
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