
 
 

 
 

יליון דולרמ 10על השלמת גיוס של  הביומטריאלס מודיע נטיס'ריג  
לריפוי  (GelrinC) לרין סי'גל תשהשל  יםליניהקויים נסהת הרחבל תעדוההשקעה מי
 ס פגיעות בסחו

 
 תחתהמפ תפרטיחברה , נטיס ביומטריאלס'ריג - 2012, 14מאי , רזי'ניו ג, ל ופרינסטוןשראי, אקיבעאור 

שקיעים חדשים ממ מיליון דולר 10גיוס של השלמת היום על  ההודיע ,ותרקמ חידושל יחודי ל'הידרוג
) Crossroad Fund( וקרן קרוסרוד) Royal DSM(אם .אס.די רויאל חברת ההשקעות של את כוללה

 פי.סי.אס ,)Medica Venture Partners( פרטנרס ר'ונצ מדיקה קרן קיימיםהמשקיעים הביחד עם 
  .  כניוןטהשל  השקעות וקרן) SCPVitalife( ויטלייף

  
מוצר הדגל של  יםקליניה הניסוייםהרחבת ו של החברה באירופה הפעילות ד נועד למיסוגיוס זה  סבב
בשלבי המוצר . ותפגועסחוס בברכיים את התחדשות ההשתל המתכלה משפר . )GelrinC( ן סיילר'ג

  .אירופה וישראל, ב"בארהלמכירה מאושר  איננוועדיין בלבד  קליני מחקר
 

 לרין סי 'גלהמשיך ולפתח את  קיימיםאנו מאוד שמחים על המחויבות של המשקיעים החדשים וה"
)GelrinC( ר אלסטר "ד נטיס ביומטריאלס'ריגל "אמר מנכ" ,מפגיעות בסחוס חולים הסובליםר עבו

ולהוכיח שהמוצר אכן מחדש להרחיב את המאמצים הקלינים  נטיס'ריגלאפשר תההשקעה החדשה . "קלמו
  ."כך שהחולה יחזור לחיים פעילים, את הסחוס בבני אדם

 
קיימות כיום שיטות טיפול אמנם . הסחוס הינו רקמה אשר איננה יכולה להתחדש באופן עצמאי בגוף

, רקמת הסחוס המתקבלת כתוצאה מפרוצדורות אלו אך, המקלות על הכאבים ומשקמות את פעולת הברך
  . ורשת לעיתים פרוצדורות משלימותהמקורית וד תה מרקמת הסחוסשונה באיכו

 
 מאפשר חידוש רקמת סחוס איכותית הדומה בתכונותיה לסחוס הטבעי) GelrinC(לרין סי 'השימוש בג

  .הממוקמת מתחת לנגע םומשתלבת באופן אופטימלי עם הסחוס הקיים והעצ
 

  באירופה וישראל שונים באתרים קליני מחקרמצאת בשלבים הסופיים של נ נטיס ביומטריאלס'יגר כיום
בחיות מחקרים בוצעו , בשלב מוקדם יותר .המוצרביצועים של הלבחון את הבטיחות ואשר מטרתו 

  .לחדש סחוס (GelrinC)לרין סי 'של גשהדגימו את יכולתו 
 

 לסחוס וריפוי תאגודה הבינלאומיהבכנס השנתי של ) 2012, במאי 12-15(בימים אלו  החברה משתתפת
(ICRS)  של  הדגמה) 16' מס(בביתן החברה  הכנס תוצג הלךבמ. קנדה, אשר מתקיים במונטריאול

 . על מודל (GelrinC)לרין סי 'בגמעשית המוצר ותתאפשר התנסות 
 
 
About Regentis Biomaterials 
With offices in Or Akiva, Israel and Princeton, NJ, Regentis Biomaterials is a privately held 
company focused on developing and commercializing proprietary hydrogels for tissue 
regeneration.  The company’s core technology is a biodegradable hydrogel called Gelrin™.  It 
is based on polyethylene glycol diacrylate and denatured fibrinogen originally developed at 
the Technion - Israel Institute of Technology by Dr. Dror Seliktar. The Gelrin hydrogel 
platform combines the stability and versatility of a synthetic material with the bio-
functionality of a natural substance for a range of clinical applications and has undergone 
extensive preclinical and safety testing over the last few years.  The company’s flagship 
product, GelrinC, designed for the treatment of articular cartilage lesions, is currently in 
clinical trials. For more information, please visit www.regentis.co.il.  
 
 



DSM – Bright Science. Brighter Living.™  
Royal DSM N.V. is a global science-based company active in health, nutrition and materials. 
By connecting its unique competences in Life Sciences and Materials Sciences DSM is 
driving economic prosperity, environmental progress and social advances to create 
sustainable value for all stakeholders. DSM delivers innovative solutions that nourish, protect 
and improve performance in global markets such as food and dietary supplements, personal 
care, feed, pharmaceuticals, medical devices, automotive, paints, electrical and electronics, 
life protection, alternative energy and bio-based materials. DSM’s 22,000 employees deliver 
annual net sales of about € 9 billion. The company is listed on NYSE Euronext. More 

. www.dsm.cominformation can be found at  

About Crossroad Fund 
Crossroad is a foreign venture capital/private equity fund, in which the Italian insurance 
group Generali is investing, focusing on the Israeli high-tech industry. Crossroad is 
represented by Bit Enterprises Ltd.  
 
About Medica Venture Partners 
Medica Venture Partners is a globally operating healthcare and life sciences venture capital 
fund investing in Israel, Europe and the United States. Medica provides equity financing, 
management assistance and expertise to early-stage start-ups and seed-stage companies in all 
areas of healthcare and life science technologies. For more information, visit 
www.medicavp.com.  
 
About SCPVitalife 
SCPVitalife is a venture capital firm that focuses on life science investments in the U.S. and 
Israel. The firm invests in companies with breakthrough products that meet a current medical 
need and have strong intellectual property. For more information, visit www.scpvitalife.com  
 
Technion Investment Opportunities Fund 
The Technion Investment Opportunities Fund (TIOF) is the investment fund of the Technion - 
Israel Institute of Technology. TIOF offers a unique gateway to the Technion’s cutting edge 
scientific and technological information and capabilities. The fund invests in coordination 
with other investors and aims to preserve the equity stake in Technion related companies. For 
more information, visit www.trdf.co.il. 
 
Contact 
For more information, please contact: 
Livnat Ben-Zur, General Manager 
Tel: +972.4.6265502  
Fax: +972.4.6265504 
Livnat@regentis.co.il 
 
For media inquiries, please contact: 
Josh Turner 
Tel: +972.54.949.6526 
josh@joshturnerpr.com 
 
 


