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לקראת גיוס של 40 מיליון שקל: איידנטי הלת'קייר מתכננת

להסב חדרי ניתוח לדיגיטליים

ההנפקה של איידנטי הלת'קייר תתבצע לפי שווי 90-70 מיליון שקל ■ המייסד ובעל

השליטה, שלמה מתתיהו: "יצרנו פתרון מובנה שהוא ייחודי בעולם ופורץ דרך. שינינו את

תפישת התיעוד הקיימת בחדרי ניתוח: מהקלדה לצילום"

שלמה מתתיהו, מנכ"ל איידנטי (מימין); ואלון נגבי, סמנכ"ל מחקר ופיתוח בחברה

שלי אפלברג

עקוב12:07

איידנטי הלת'קייר (IDENTI Healthcare), שהקימה פלטפורמה למעקב ותיעוד דיגיטלי

בחדרי ניתוח, מתכננת לגייס בבורסה כ-40 מיליון שקל, לפי שווי של 90-70 מיליון שקל.

החברה הוקמה ביוני 2017 על ידי שלמה מתתיהו. פיתוחה העיקרי הוא פלטפורמת

IDENTI - הכוללת שישה מוצרים ומתעדת באופן אוטומטי נתוני שימוש קליניים ותפעוליים



של משתלים רפואיים בחדרי ניתוח ובחדרי פרוצדורות.

- פרסומת -

בעיה עולמית

למתתיהו היכרות עם תחום ההיי-טק הרפואי, ובמיוחד שיפור תהליכים תפעוליים ועסקיים.

טרם הקמת החברה, הוא נוכח לדעת כי חדרי הניתוח מנוהלים באופן מיושן; כלי ניתוח

נותרים בגוף החולה, מלאי המשמש את חדרי הניתוח נעלם וכדומה. לאחר שביצע בדיקה

בתחום הגיע למסקנה שזו בעיה עולמית. בארה"ב בלבד, רק 48% מכלל המלאי המושתל

והנצרך מתועד במהלך הניתוח במערכות המידע של בתי החולים. נתון זה מגלם את הקושי

של צוותי הרפואה בעמידה בתקן החמור של FDA, המבקש לתעד באופן דיגיטלי בתיק

החולה איזה אצווה ומוצר הושתלו בגופו.

הירשמו עכשיו, וקבלו מדי בוקר את החדשות
החשובות משוק ההון

הרשמה בקליק



האנדרלמוסיה מובילה לנזק בסך כ-7.7 מיליארד דולר בשנה לבתי החולים. בתי החולים

מפסידים כל שנה 10 מיליון דולר בממוצע בגין חשיפה לתביעות רשלנות רפואיות כתוצאה

ממעקב לקוי אחר מוצרי פגי תוקף, חוסר יעילות בניהול המלאי ואובדן הכנסה בגין תיעוד

לקוי של מלאי המשפיע על היכולת לקבל החזר מחברות הביטוח ולחייב מטופלים.

לפי מתתיהו, "באותה תקופה הבנתי כי הבעיה רצינית ושקיים צורך עצום בשוק - שעליו

'התלבשנו'. יצרנו פתרון מובנה שהוא ייחודי בעולם ופורץ דרך. שינינו את כל תפישת

התיעוד. עברנו מהשיטות הקיימות של הקלדת ברקודים על ידי האחיות לשיטת צילום

מהירה. היעד ששמנו לעצמנו הוא להפוך את כל חדר הניתוח לדיגיטלי, כך שכל הנעשה

בתוכו יתועד".

הפלטפורמה של איידנטי הלת'קייר כבר מותקנת ב-90% מבתי החולים בישראל ומשווקת

בשבע מדינות, ובהן ארה"ב וצרפת. המערכת כוללת בינה מלאכותית ומערך חיישניים, והיא

פועלת על שירותי ענן. שילוב הטכנולוגיות השונות במערכת מאפשר לה לקלוט ולעבד

מידע באופן אוטומטי ללא מגע אדם ולהמירו לכדי נתונים המייעלים את ניהול המלאי

וצריכתו.

"ב-23:00, כשכואב לך הראש, מה אתה עושה?": הדרך להצלחה של הסטארט-אפים

הרפואיים

נובולוג ממשיכה ליהנות מהקורונה: רוכשת מעבדה רפואית ב-21 מיליון שקל

CT זברה מדיקל מקבלת אור ירוק לזיהוי דימומים בסריקות :FDA-אישור שלישי מה



הפלטפורמה מסייעת לבתי החולים ולארגונים רפואיים לעמוד בדרישות FDA ומגנה על

בטיחות המטופל באמצעות ניטור ותיעוד אוטומטי של תאריכי התפוגה ומספר האצווה של

השתל שניתן לחולה. הפלטפורמה מוגנת בשישה פטנטים המתבססים על טכנולוגיות

.RFID וטכנולוגית IOT מתקדמות של בינה מלאכותית, עיבוד תמונה

בתי חולים אינם הלקוחות היחידים של החברה; גם ספקים וחברות בינלאומיות משתמשים

בפלטפורמה של איידנטי. באמצעותה הם מסוגלים לבחון את מלאי הציוד בזמן אמת, ולספק

לבתי החולים שירותים נוספים כמו יכולת ניהול ושליטה מרחוק של המלאי. כך הם יכולים

לעבור למודל מכירה שונה, של קונסיגנציה (מכר מותנה) ואספקת כלים ניהוליים. בנוסף

לכך, באיידנטי מייעדים את המוצר לחטיבות רפואיות בחברות לוגיסטיקה כך שיוכלו לספק

ללקוחותיהן שירותי מיקור חוץ של ניהול המלאי ואספקתו היעילה והישירה לבתי החולים.

מצמצמת הפסדים

איידנטי הלת'קייר מתכננת לגייס כ-40 מיליון שקל בבורסה, לפי שווי של 90-70 מיליון שקל.

את הגיוס מובילה אינפין קפיטל. הכספים יעזרו לה למימון הפעילות העסקית השוטפת,

השבת הלוואה בסך 278 אלף שקל לבעל השליטה, והרחבת הפעילות בחו"ל, ובפרט

בארה"ב.

המערכת סופקה כבר ל-105 לקוחות ברחבי העולם - מחציתם בתי חולים ומחציתם ספקים

רפואיים בינלאומיים. הכנסותיה ב-2020 הסתכמו ב-7.09 מיליון שקל, כ-30% יותר מב-

2019. הרווח הגולמי הסתכם ב-3.1 מיליון שקל, כ-15% יותר מב-2019. החברה דיווחה על

מוצר של חברת איידנטי באחד מבתי החולים



הפסד תפעולי בסך 452 אלף שקל ב-2020, בהשוואה להפסד תפעולי בסך 3.1 מיליון שקל

ב-2019. היא סגרה את 2020 עם הפסד נקי בסך 620 אלף שקל, בהשוואה להפסד נקי

בסך 3.3 מיליון שקל ב-2019.

בחברה כיום מועסקים 11 עובדים והיא צופה שעד 2024 מצבת העובדים תגדל ל-90,

עובדים בעיקר בשל הצורך להגדיל את צוותי השיווק והמכירה בחו"ל.

בריאותתגיות: טכנולוגיה סטארט אפ בתי חולים

הכתבות הנקראות

האם הבנק הפדרלי לוקח הימור מסוכן יותר משל המשקיעים עצמם?



הפצצות שאנו משליכים על עזה יעלו לנו ביוקר

מודי'ס מזהירה: חוסר היציבות הפוליטי הוא סכנה לדירוג ישראל



קרן פימי רוכשת 80% מחברת גל שבב ב-100 מיליון דולר

הקריסה במטבעות הקריפטו היתה נוראית - אבל הרווחים הענקיים מגמדים אותה

Recommended byמרחבי הרשת

להתכונן לתקופה של אחרי הקורונה: 10 מניות אשר חייבות להיות בתיק

ממומן



להתכונן לתקופה של אחרי הקורונה: 10 מניות אשר חייבות להיות בתיקחדשות ערוץ 13

ההשקעות שלכם ב2021

רק לחברי מכבי אימוני כושר אישיים בעלות של 23 ש"חחדשות.נט

ממומן

החל מ- 33,000 ₪: הסטארט-אפ שישנה את שוק הקנאביס מגייס משקיעיםפיפלביז

ממומן



hascala.co.ilפריצת דרך בהשקעות נדל"ן בישראל: כך תעשו אקזיט עם 100 אלף ש"ח בלבד

ממומן

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר

להוספת תגובה

מזוהה

תגובה

TheMarker משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר

לבחירת השםשם

ככינוי קבוע

שלחו



הכתבות הנקראות



מודי'ס מזהירה: חוסר היציבות הפוליטי הוא סכנה לדירוג ישראל

קרן פימי רוכשת 80% מחברת גל שבב ב-100 מיליון דולר



הקריסה במטבעות הקריפטו היתה נוראית - אבל הרווחים הענקיים מגמדים אותה

הפצצות שאנו משליכים על עזה יעלו לנו ביוקר

מיגון לעשירים בלבד: כך נהפכו ממ"דים למותרות
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