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Φυσικό σχήμα, παράλληλη περονιαία σφήνα, σχεδιασμένη να παρέχει άμεση δομική στήριξη και αποκατάσταση
τμηματικής απώλειας οστού.
•

Μπροστινή αυχενική σύντηξη

•

Τραυματισμός

•

Οστεοαγωγιμότητα: Η φυσική μήτρα οστού διευκολύνει την προσκόλληση και τον πολλαπλασιασμό των
κυττάρων και την ανάπτυξη των αγγείων.

•

Δομή: Ο πλήρως φλοιώδης σχεδιασμός παρέχει άμεση δομική υποστήριξη.

•

100% ανθρώπινο οστό: Αναδιαμορφώνεται μαζί με τον ιστό του ασθενούς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
επούλωσης.

•

Αποστείρωση: Αποστειρώθηκε χρησιμοποιώντας την πατενταρισμένη και αποκλειστική τεχνολογία Allowash XG
που παρέχει ένα επίπεδο διασφάλισης αποστείρωσης (SAL) 10-6, χωρίς να διακυβεύονται οι εγγενείς οστεοαγώγιμες
ιδιότητες του εμφυτεύματος.1

•

Ευχρηστία: Το εμφύτευμα έχει προκαθορισμένο μέγεθος ώστε να ταιριάζει σε μια ποικιλία εφαρμογών και να
ελαχιστοποιεί τον χρόνο προετοιμασίας στο χειρουργείο.
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MatriGraft, Περονιαία σφήνα
Διάμετρος: 8-15 χιλιοστά • Πάχος φλοιώδους τοιχώματος: 2 χιλιοστά ή μεγαλύτερη
Λυοφιλιωμένο Περιβάλλον αποθήκευσης* / Διάρκεια ζωής 5 ετών
Κατεψυγμένο: Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεταξύ -40°C και -80°C / διάρκεια ζωής 5 ετών

Ύψος

Κωδικός λυοφιλιωμένου στοιχείου

6 χιλιοστά

FIBW0.6

8 χιλιοστά

FIBW0.8

10 χιλιοστά

FIBW1

12 χιλιοστά

FIBW2

14 χιλιοστά

FIBW4

16 χιλιοστά

FIBW6

18 χιλιοστά

FIBW8

Κωδικός κατεψυγμένου στοιχείου

FFIBW8

*Ενώ η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν έχει καθοριστεί από ρυθμιστικούς φορείς, η LifeNet Health θα συνιστούσε αποθήκευση στους 2°C‑37°C με
μεταφορές μικρότερες από 24 ώρες έως 40°C. Εάν πραγματοποιηθεί μεταφορά εκτός αυτής της περιοχής, επικοινωνήστε με τη LifeNet Health.

Οι οδηγίες χρήσης είναι διαθέσιμες στο LifeNetHealth.org/IFU
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