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Το OraGraft MD 70/30 είναι σωματιδιακό οστικό μόσχευμα το οποίο συνδυάζει 70%
ενασβεστιωμένο φλοιώδες οστό με 30% απασβεστιωμένο φλοιώδες οστό. Ο συνδυασμός
ενισχύει τα πλεονεκτήματα της διατήρησης χώρου με τις οστεοεπαγωγικές ιδιότητες του
απασβεστιωμένου φλοιώδους οστού. Έχει αποδειχθεί σε μελέτες ότι ο συνδυασμός παρέχει
ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την αναγέννηση ζωτικού οστού.1-5

• Ευχρηστία: Το μείγμα 70/30 μειώνει τον χρόνο που απαιτείται για την ανάμειξη των
μοσχευμάτων στο ιατρείο και ελαχιστοποιεί την ανάγκη διατήρησης πολλαπλών τύπων
μοσχευμάτων σε απόθεμα.
• Αποστείρωση: Αποστειρώνεται με χρήση της πατενταρισμένης και αποκλειστικής
τεχνολογίας Allowash XG®, η οποία παρέχει επίπεδο διασφάλισης αποστείρωσης (SAL) 10-6
χωρίς να διακυβεύονται οι εγγενείς οστεοκαθοδηγητικές ιδιότητες του μοσχεύματος.6
• Συσκευασία: Παρέχεται σε στείρα συσκευασία διπλού φραγμού για άσηπτη εισαγωγή στο
αποστειρωμένο πεδίο.
• Οστεοκαθοδηγητικό: Η φυσική οστική μήτρα διευκολύνει την προσκόλληση και τον
πολλαπλασιασμό των κυττάρων και την αγγειακή ανάπτυξη.
• Οστεοεπαγωγικό δυναμικό: Απασβεστίωση μέσω της αποκλειστικής τεχνολογίας
PAD® που στοχεύει στα βέλτιστα επίπεδα υπολειμμάτων ασβεστίου 1-4% χωρίς να
διακυβεύονται οι εγγενείς οστεοκαθοδηγητικές ιδιότητες ή το οστεοεπαγωγικό δυναμικό
του μοσχεύματος.7-10
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OraGRAFT MD 70/30
250-1000 micron
Αποθήκευση σε θερμοκρασία δωματίου* (10°C - 37°C) / 3ετής διάρκεια διατήρησης
Μέγεθος

Αριθμός παραγγελίας

0,5 cc

MD050

1,0 cc

MD010

2,0 cc

MD020

*Αν και η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν έχει προσδιοριστεί από τους ρυθμιστικούς φορείς, η LifeNet Health συνιστά αποθήκευση
σε θερμοκρασία 2°C - 37°C, με επιτρεπόμενες αποκλίσεις έως και τους 40°C διάρκειας κάτω των 24 ωρών. Σε περίπτωση απόκλισης
εκτός αυτών των ορίων, επικοινωνήστε με την LifeNet Health.

Οι οδηγίες χρήσης είναι διαθέσιμες στο LifeNetHealth.org/IFU
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