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Gathering and subscription
התכנסות והרשמה

08:30 – 09:00

Greetings and intro
ברכות ודברי פתיחה

09:00 – 09:10

The “Golden Triangle” in the medical device industry. Intellectual Property, 
Regulatory Affairs and Reimbursement
Eng. Adi Ickowicz, CEO – MedicSense (Israel)

“משולש הזהב“ למכשור רפואי, קניין רוחני, תקינה והשבת הוצאות
אינג‘ עדי יצקוביץ, מנכ“ל - מדיקסנס )ישראל(

09:10 – 09:50

Reimbursement of medical devices in Europe
Mr. Mattias Kyhlstedt, CEO – Synergus (Sweden)

 השבת הוצאות למכשור רפואי באירופה
מר‘ מתיאס קילסטד, מנכ“ל - סינרגור )שבדיה(

09:50 – 10:30

Coffee break and visiting the exhibition
הפסקת קפה וביקור בתערוכה

10:30 – 11:00

Intellectual property and medical devices: a case study
Dr. Noa Ofer, IP Scientific Associate - Dr. Eyal Bressler & Co (Israel)

 קניין רוחני ומכשור רפואי – תאור מקרה
ד“ר נועה עופר, IP Scientific Associate – ד“ר אייל ברסלר ושות‘ )ישראל(

11:00 – 11:50



How to navigate innovation thru global regulatory approvals
Ms. Janette Benaddi, Director of C&C Europe – NAMSA (USA)

איך מנווטים חדשנות במרחב הרגולטורי ואישורי התקינה
גב‘ ג‘נט בנאדי, מנהל C&C אירופה - נאמסא )ארה“ב(

11:50 – 12:30

Resolving the conflict between intellectual property and regulatory affairs
Dr. Noa Ofer, IP Scientific Associate - Dr. Eyal Bressler & Co (Israel)

פתרון הקונפליקט בין קניין רוחני לתקינה
ד“ר נועה עופר, IP Scientific Associate - ד“ר אייל ברסלר ושות‘ )ישראל(

12:30 – 13:10

Lunch
ארוחת צהריים

13:10 – 14:10

One on one meetings with the lecturers
מפגשים אישיים עם המרצים

14:10 – 15:30



דמי רישום:
� רישום מוקדם ה-2.06.15: 650 ש“ח + מע“מ

� רישום מה-3.06.15 וביום הוועידה: 750 ש“ח + מע“מ
* המחיר כולל ארוחת צהריים

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

לפרטים נוספים על תצוגה וחסויות
תמר קרן | טל'. 03-7650503

tamark@medical-expo.co.il .מייל
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