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Απομεταλλωμένα θραύσματα οστών και σωματίδια σχεδιασμένα να προάγουν την επούλωση των οστών σε ασθενείς με
υψηλό κίνδυνο μη ένωσης.
Οποιαδήποτε χειρουργική εφαρμογή που απαιτεί πλήρωση κενού οστού
•

Οστεοεπαγωγικό δυναμικό: Απομεταλλωμένο με χρήση αποκλειστικής τεχνολογίας PAD® που στοχεύει στα
βέλτιστα επίπεδα υπολειμμάτων ασβεστίου 1-4% χωρίς να διακυβεύονται τα εγγενή οστεοαγωγικά χαρακτηριστικά των
μοσχευμάτων ή το οστεοεπαγωγικό δυναμικό.1, 2

•

Οστεοαγωγιμότητα: Η φυσική μήτρα των οστών διευκολύνει την προσκόλληση των κυττάρων, τον πολλαπλασιασμό
και την αγγειακή ανάπτυξη.

•

Αποστείρωση: Αποστειρώθηκε χρησιμοποιώντας την πατενταρισμένη και αποκλειστική τεχνολογία Allowash XG που
παρέχει ένα επίπεδο διασφάλισης αποστείρωσης 10-6, χωρίς να διακυβεύονται οι εγγενείς οστεοαγώγιμες ιδιότητες του
εμφυτεύματος.3

•

Πολυχρηστικότητα: Διατίθεται σε πολλά μεγέθη και όγκους για την κάλυψη χειρουργικών αναγκών.

•

Απορροφητικότητα: Απορροφά και διατηρεί βιοδραστικά υγρά όπως αίμα, πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια (PRP) και
αναρρόφηση μυελού των οστών (BMA).
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ReadiGraft, Απομεταλλωμένα πορώδη θραύσματα
Περιβάλλον αποθήκευσης* / Διάρκεια ζωής 5 ετών

Μέγεθος λείανσης

Όγκος

Κωδικός παραγγελίας

1-8 χιλιοστά

40 cc

DCAN40

ReadiGraft, Απομεταλλωμένα φλοιώδη/πορώδη θραύσματα
Περιβάλλον αποθήκευσης* / Διάρκεια ζωής 5 ετών

Μέγεθος λείανσης

Όγκος

Κωδικός παραγγελίας

1-8 χιλιοστά

20 cc

DCC1/4

ReadiGraft, Απομεταλλωμένα φλοιώδη σωματίδια
Περιβάλλον αποθήκευσης* / Διάρκεια ζωής 5 ετών

Μέγεθος λείανσης

Όγκος

Κωδικός παραγγελίας

20 cc

DGC20

40 cc

DGC40

125-1000 micron

*Ενώ η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν έχει καθοριστεί από ρυθμιστικούς φορείς, η LifeNet Health θα συνιστούσε την αποθήκευση στους 2°C-37°C
με μεταφορές μικρότερες από 24 ώρες έως 40°C. Εάν πραγματοποιηθεί μεταφορά πέρα από αυτά τα όρια, επικοινωνήστε με τη LifeNet Health.
Οι οδηγίες χρήσης είναι διαθέσιμες στο LifeNetHealth.org/IFU
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