
 

 

 

נטרול וריאנט הדלתא של ביעילות מציינת הצלחה סונוביה 
 ע״י הטכנולוגיה שפיתחה SARS-Cov-2-וירוס ה

 

באיטליה  Vismederiמבדיקה של מעבדת 
הוכח כי הבדים שטופלו בטכנולוגיה 

 99.99%-יעילים ב םהינסונוביה שפיתחה 
 בנטרול וריאנט הדלתא

 

יעילות נטרול טכנולוגיית החברה הביאה את הבדים המטופלים לרמה 
 כנגד זן הדלתא של נגיף הקורונהגבוהה 

 

אני גאה להציג את תוצאות הבדיקה, שנעשתה ״ ,החברה מנכ״ל זיתון יגאל לדברי

באיטליה שהינה מעבדה אירופאית מוכרת ומובילה בתחום  Vismederiבמעבדת 

 .SARS-Cov-2 -הבדיקות הויראליות, בעלת נגישות למוטציות של וירוס ה

הטכנולוגיה  יעילותתוצאות הבדיקה נותנת גושפנקא לנתונים שפירסמנו בעבר אודות 

 .כנגד וירוס הקורונה בשימושה על בדים,של החברה, 

בסבירות אששות את היתרונות הרבים שבשימוש בטכנולוגיה ומציגות כי מ התוצאות

 .כנגד כל וריאנט של וירוס הקורונה יעילים הבדים המטופליםגבוהה 

מבוססי טכנולוגיית החברה ללקוחות ברחבי  אנו נמשיך בפיתוח ומכירה של מוצרי קצה

 העולם. 

 



 

 

 

לוגיה והטכנ עליונותזוהי אבן דרך מהותית לחברה, שמשמעותה הוכחה נוספת ל

. ניתן לומר כי של וירוס הקורונה וריאנט נוסףגם בפני ויעילותה שפיתחה החברה 

 הינה מעל לכל ספק, יעילה, החברה במוצרי כיום מוטמעת אשר, שפיתחנו הטכנולוגיה

, הקורונה וירוס לרבות, ווירוסים בקטריות מנטרלים אשר ייחודייםל בדיםה בהפיכת

 מזהמים. בכימיקלים תוך הפחתת השימוש זאת, מים ולדוחי

 הטכנולוגיה פיתוח והמשך Go-to-Marketה  מימושמתווה ב מתקדמת סונוביה

 בטכנולוגיית שימוש תוך נוספות אפליקציות לפתח ממשיכים אנו .שלה הייחודית

ליצירת שיתופי פעולה עסקיים עם החברות החברה ולפעול  של סאונד-האולטרה

רכב, אופנה עילית, אופנת ספורט,  -בעולם ביישומי טקסטיל שונים המובילות בעולם

 ."ברבעון הרביעי השנה תעשייתים פיילוטיםב צופים כי נחלו טקסטיל מוסדי ועוד

 

דיווחה היום, על קבלת תוצאות של בדיקות  )ת"א:סונו(סונוביה  – 1212 לספטמבר 21תל אביב, 

 המעבדה בדיקת תוצאות, Cov-SARS-2 -ה וירוס של הדלתא וריאנט נטרול יעילות מעבדה להוכחות

מאשרות כי מעל  מעבדה בתנאי נבחנה במסגרתה, באיטליה Vismederi במעבדת החברה שביצעה

-Cov-2-הוריאנטים הידועים של וירוס ה לכל ספק כי הטכנולוגיה, פרי פיתוחה יעילה בנטרול כל סוגי

SARS. 

 באמצעות שטופל בד על הוריאנט מסוג הוירוסים כמות נספרה, המעבדה בדיקת במסגרת

וכמות  בכמות וירוסים התחלתית הודבקהבד  .)פורמולציה על בסיס כסף( החברה של הטכנולוגיה

כמות הוירוסים מסוג דקות. על פי הבדיקה,  023-דקות ו 03דקות,  03לאחר  הוירוסים נבדקה

 דקות.  212מהוירוסים לאחר  99.99%על הבד שטופל פחתה עם הזמן עד לנטרול  הוריאנט

 

 יעילות הנטרול *זמן הבדיקה

 79.09% דקות 03לאחר 

 77.00% דקות 03לאחר 

 77.79% דקות 023לאחר 



 

 

במסגרת בדיקת המעבדה טופל בפורמולציה על בסיס כסף שפיתחה החברה. הבד בו נעשה שימוש 

כן יצוין, כי הבד והפורמולציה הנ"ל משמשים לייצור מסכות המגן לקהל הרחב שמשווקת החברה 

 נכון למועד הדיווח.

תוצאות בדיקת המעבדה מחזקות את הנחת החברה ויועצה, פרופ׳ עמוס אדלר, ראש המעבדה 

, בשימוש SARS-Cov-2אביב, כי מנגנון נטרול וירוס ה -בבית החולים סוארסקי בתללמיקרוביולוגיה 

 הטכנולוגיה של החברה, עשוי להיות יעיל בתנאי ניסוי זהים גם נגד וריאנטים אחרים של הוירוס הנ"ל. 

יובהר, כי למועד הדיווח ביצעה החברה בדיקות מעבדה לבחינת יעילות נטרול הוירוס כאמור וטרם 

בוצעו על ידה ניסויים קליניים באותו עניין. כמו כן, יובהר, כי למועד הדיווח, לא ביצעה החברה בדיקות 

של הוירוס  מעבדה לבדיקת יעילות הטכנולוגיה פרי פיתוחה בנטרול כל סוגי הוריאנטים הידועים

SARS-Cov-2   . 

 אודות סונוביה:

מתמחה בפיתוח טיפולים אולטרסוניים להקניית תכונות שונות לטקסטיל בצורה ברת קיימא, שעד סונוביה 
שואפת לבצע מהפכה בעולם הטקסטיל ולהפוך אותו כה הושגו על ידי שימוש בכימקלים מזהמים. החברה 

  לירוק יותר ובטוח יותר לשימוש.

של חלקיקים בעלי תכונות  תפיזיקליהטמעה עושה שימוש בגלי אולטרסאונד להטכנולוגיה שפיתחה החברה 
כימיים, תוך חסכון בכמות הכימיקלים  ים כדוגמת דבקיםמללא שימוש בחומרים מזה ,שונות לטקסטיל

-highהנדרשים לצורך קבלת התכונה לעומת הנדרש כיום בשוק, וזאת תוך השגת יעילות עילאית )
performance( עמידות לכביסות, והיתכנות כלכלית ,)cost-competitiveness). 

האטרקטיביות של  וכיחה אתשהמוצרים לחברה חטיבת מחקר ופיתוח מתקדמת וחטיבת מכירות 
ברחבי העולם, סונוביה מתעדת להרחיב את מרכולתה צרכני הקצה  בקרבהטכנולוגיה ושל המותג 

 ניצול פלטפורמת המכירות והגדלתן. לצורךמוצרים נוספים  ומפתחת

 
של החברה הינה ציפוי אנטי בקטריאלי ואנטי ויראלי עמיד וידידותי לסביבה על גבי  ןהראשו היישום

  (.COVID19יעילות נגד  77%טקסטיל )

החברה מתמקדת בשלושה סקטורים עיקריים: עולם הרכב, עולם האופנה והשוק המוסדי )בתי חולים 
 כים( מהגדולות בעולם אשר ממשיOEMעם יצרנית רכב אירופאית ) יחודייםובתי מלון( ולה פיילוטים 

מטרת  עם תאגיד אופנה עילית אירופאי מהגדולים בעולם.וכן להתקיים במעבדות החברה, 
הינה לבדוק את יכולתה של החברה לטפל בעזרת  , אשר מבוצעים במעבדות החברה,יםפיילוטה

הטכנולוגיה הייחודית שלה בבדים שונים אשר מסופקים על ידי החברות עצמן ולהקנות להן תכונות 
אנטי בקטריאליות ואנטי ויראליות תוך כדי הפחתה משמעותית של שימוש בכימיקלים מזהמים בעת 

  השימוש בבד. תהליך הייצור ו

צפויה להוביל לביצוע פיילוטים ברמה תעשייתית  ,השגת תוצאות משביעות רצון ברמת מעבדה
באמצעות מכונת הפיילוט התעשייתית של החברה, וכן לאפשר את הטמעת הטכנולוגיה של החברה 
בשרשרת הייצור של החברות, תחת התקשרות חוזית ארוכת טווח במודל של מכירת מכונה 

 ם.ומתכלי

היישום השני שהחברה פיתחה הינו טיפול ירוק להקניית תכונות חסינות מים עילאיות לבדים. שוק 
מיליון דולר בשנה במונחי מחיר מכירה של תרכובות כימיות  033 –חסינות המים הינו שוק המוערך ב 



 

 

להקניית התכונה, ואשר כיום עושה שימוש בחומרים מזהמים שהרגולציה שואפת להגביל את 
השימוש בהם. הפתרון שפיתחה סונוביה, מאפשר פיתוח בדים חסיני מים נטולי רכיבים מזהמים, 

התקשרה בהסכם דיווחה כי  לאחרונהכאלה שקיימים בבדים כיום. החברה אף פועלת בתחום זה ו
 .לחסינות מים עם חברה אירופאית מובילה בתחום יישומיםפיתוח 

מיליארד  09-, המוערך כיום בכבטקסטיל לטיפול האפליקטיבים הטיפולים שוק, החברה להערכת
עתידה  סונוביה לאמץ טכנולוגיות ירוקות. -מכוח רגולציה ומכוח דרישות השוק  - דולר בשנה, יחויב

להמשיך ולפתח אפליקציות נוספות כגון חסינות אש וצבע, והשאיפה היא לתפוס נתח שוק מהותי 
תחת מודל עסקי של מכירת מכונות ותרכובות כימיה   קסטילמשוק הטיפולים האפליקטיביים לט

 ליצרני הטקסטיל.

ע"י שוקי הרשקוביץ, יזם בתחום הביומד, למטרת מסחור שני פטנטים  2300-הוקמה בסונוביה 
 93 מעסיקה כיום החברה .בקטריאליים על טקסטיל-מאוניברסיטת בר אילן, בתחום הציפויים האנטי

 . מחקר ופיתוח, שיווק ומכירהבדגש על להמשיך ולצמוח וצפויה  עובדים

 /https://sonoviatech.comהחברה:  לאתר
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