
הסטארט־אפיסטים

 על נקראה גאזה*, כ״פד הידועה התחבושת,
 מוחלטת הסכמה אין כי אם עזה, העיר שם

 רופאו לארה, ז׳אן דומיניק השם. מקור לגבי
 השימוש את הכניס נפוליאון, של הצבאי

 אך לשימוש. רופף באופן הארוג הרך, בבד
 בעת בראשונה בו השתמש אכן אם ידוע לא

 קודם עוד הבד את כינו שכך או עזה כיבוש
מוצאו. אזור סלל אירופה, ברחבי לכן

 שד מניתחזי למחלימות דית1ייע תחבושת ,EZbra והפעם: פמיניסטי. בניתוח סטארט־אס מדור
לוין טליה II בבורד נשי ורוב משקיעות נשים של רוב עם נשים, ידי על המנוהלת חברה של

 כעשר לפני חלתה רומן פרת

 חמישה עברה השד, בסרטן שנים
 התעוררה מהם אחד ומכל ניתוחים,

 נוחה. ולא מסורבלת אחרת, בצורה חבושה
 לחבישת ייעודי פתרון אין איך הבינה לא היא
 נוחה בצורה להחלים למנותחות שיאפשר שד,

 בתחום, מנתחים עם משיחותיה ומכובדת.
 מהפתרונות מרוצים לא הם גם כי הבינה

הכשל. את לפתור החליטה והיא הקיימים,

המיזם: על
EZBRA ADVANCED 

WOUND CARE
EZbra (איזיברה) ייעודית תחבושת היא 

 לשימוש מתאימה שד, ניתוח כל אחרי לחבישה
 למנותחות או קוסמטיים שד ניתוחי לאחר
 תחבושת היא EZbra למעשה, שד. סרטן
 פעמית חד סטרילית, - חזייה גם שהיא

 לכל עצמה את המתאימה - דבקים ונטולת

 פתרון מציעה ובכך חובשת, שהיא גוף מצב
 משמעותית א־סימטריה של במצבים גם מלא,

 השדיים. בשני שונה תמיכה נדרשת וכאשר
^EZbra סימני וכמה רשומים פטנטים יש 

 בארה״ב, בישראל, רשומים ועיצובים מסחר
בעולם. נוספות ובמדינות באירופה

חאג׳נדח? מת
 שד פרוצדורות מיליון 13מ־ "יותר

 הנתון אף ועל שנה, מדי בעולם מתקיימות

 ייעודי פתרון שום היום אין הזה הגבוה
 שד ניתוחי שעוברות נשים שד. לחבישת
 שכבה על בשכבה חבושות עצמן את מוצאות

 אלסטיות רצועות פלסטרים, תחבושות, של
 רק לא שהוא באופן רב־פעמיות, לחץ וחזיות

 לא שהן אלא יעיל, ולא היגייני לא נוח, לא
 ונאלצות החבישות את לעצמן להחליף יכולת
 להחליף כדי למרפאות לנסוע או סיוע לבקש

 מציעה EZbra הרפואי לצוות גם תחבושת.
 הפשוטה החבישה בעצם ניכרת: הקלה

באפשרויות מזו, ויתרה ניתוח לאחר והמהירה

 לאחר האפשריים השד מצבי לכל המתקדמות

שונות". פרוצדורות

?1די1אח1נ מד1ע מי
 לשני אמא )CEO,50( רומן אפרת •

 ומאז והחלימה, שד בסרטן חלתה מתבגרים,
 2013ב־ שגילתה. החוסרים את למלא מנסה

 CureDiva. את יורק בניו אפרת השיקה
com בעולם הראשונה הקהילתית החנות 

 מובילה השד. סרטן עם שמתמודדות לנשים

.2014 מאז EZbra אה
 תעשייתית, מעצבת ),CTO ,34(גיבור יעל •

 הטכנולוגי המכון של בהצטיינות בוגרת
 חזייה הציגה שלה הגמר בפרויקט בחולון.
 ומאז שד, שחזור שעוברות לנשים מיוחדת

 בהורות EZbra את אפרת עם מפתחת 2014
משותפת.

 מאוניברסיטת )CFO-MBA ,34(פלש רותם •
 של והתפעול הכספים אשת אביב, תל

EZbra, שאין וכזו אולטרה־מרתון אצנית 
עליה. שגדול אתגר
 לכל כולל פתרון להציע "כדי מספרות: הן

 השד, פרוצדורות מכל העולות הדרישות
EZbra עם רבות התייעצויות לאחר פותחה 
 וצוות אחיות בעולם, שד שבמנתהי הטובים

 עשרות עם מכך, פחות לא אבל ניתוח, חדר
 ומניתוחים שד מסרטן מחלימות מטופלות,

 חבישה מוצר ליצור לנו שעזרו קוסמטיים,
 בזמן ובו האתגרים לכל העונה מתקדם,
 אסתטית בטוחה, חבישה למטופלת מאפשר

 העצמי הביטחון את המחזקת ועצמאית,
רגיש". כה בזמן הגוף, ואתדימוי

היום? עד 13 הושקע כהה
 ממשקיעים דולר מיליון 1.7 גויסו 2016ב־

 בישראל, הביו־מד בתחום מובילים פרטיים
 לאפשר כדי דולר אלף 755כ־ עוד שהוסיפו
 fda^ רישום של ליעד להגיע לחברה

בארה״ב. ראשונים ולמשתמשים

המוצר למטה: ת1נ1בתמ גיבור. יעל רומן, אפרת לש,□ רותם לשמאל: מימין

 יוצאת הראשון, השלב השלמת לאחר היום,
 לשווק לה שיאפשר נוסף גיוס לסיבוב החברה
 להכנסות ולהגיע בארה״ב המוצר את ולהפיץ

משמעותיות.
 לעשות רוצים אנחנו מח חשוג: וחכי

כשנגדל?
 לבתי EZbra תיכנס הקרוב בקיץ ״כבר
המזרחי בחוף נבחרות ולמרפאות חולים

 השנה בתחילת השימוש. להתחלת בארה״ב
 רחבי בכל בשיווק EZbra תתחיל הקרובה

העולם. וליתר לישראל לאירופה, ומשם ארה״ב
 להפוך מעוניינת EZbra הרחוק בטווח

 פרוצדורות כל לחבישת הסטנדרט להיות
 ועדיין ,2018 בשנת אנחנו העולם. בכל השד,
 לא זה שנה. 40 לפני כמו נחבשות נשים

הדעת". על מתקבל

נשיםזמה1י מגלה ין1ל טליהניישן \ארס־אפ7ס
□נשי למע!

לתחבנשת בלדה


