Oragraft® Prime
Κλινική επισκόπηση

Εφαρμογές
Χαρακτηριστικά
και οφέλη

Το OraGraft Prime αποτελείται από 100% οστικές ίνες, απομεταλλωμένες για την υποστήριξη οστικών σχηματισμών και
επούλωσης. Οι ίνες διασυνδέονται, επιτρέποντας στο μόσχευμα να καταστεί διαμορφούμενο μετά την επανενυδάτωση,
χωρίς τη χρήση φορέα.
Χειρουργικές διαδικασίες που απαιτούν πλήρωση οστικών οπών
• 100% οστικό: Διευκολύνει τον φυσικό μετασχηματισμό κατά τη διαδικασία της οστικής επούλωσης
(χωρίς ανθρώπινο φορέα, φορέα ξενομοσχεύματος ή συνθετικό φορέα).
• Οστεοκαθοδηγητικό: Η μεγάλη επιφάνεια και το διασυνδεδεμένο δίκτυο απομεταλλωμένων φλοιωδών ινών παρέχει
μια βάση για την κυτταρική προσάρτηση και την επέκταση των κυττάρων.2
• Οστεοκαθοδηγητικό δυναμικό: Ιδανικά απομεταλλωμένο μέσω της κατοχυρωμένης και αποκλειστικής τεχνολογίας
PAD® της LifeNet Health για την έκθεση φυσικών αυξητικών παραγόντων.3-7
• Εύκαμπτο: Διαμορφούμενο μετά την επανενυδάτωση για προσαρμογή στο σημείο της χειρουργικής επέμβασης.
• Αντοχή στη μετατόπιση: Οι διασυνδεδεμένες ίνες επιτρέπουν στο μόσχευμα να παραμένει άθικτο και στη θέση του
• Ασφάλεια: Αποστειρωμένο με τη χρήση αποκλειστικής και κατοχυρωμένης τεχνολογίας, παρέχοντας επίπεδο
διασφάλισης αποστείρωσης 10-6 για τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης της νόσου χωρίς να διακυβεύονται οι
εγγενείς οστεοκαθοδηγητικές ιδιότητες ή το οστεοκαθοδηγητικό δυναμικό του μοσχεύματος.8
• Άνεση: Αποθήκευση σε θερμοκρασία δωματίου και γρήγορη επανενυδάτωση.

100% οστικές ίνες
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OraGRAFT Prime
Λυοφιλίωση (10˚C έως 30˚C)

Όγκος

Αριθμός παραγγελίας

Διάρκεια ζωής

0,5 cc

DF 1007 0,5 cc

4 έτη

1,0 cc

DF 1008 1,0 cc

4 έτη

2,5 cc

DF 1009 2,5 cc

5 έτη

Οι οδηγίες χρήσης είναι διαθέσιμες στο LifeNetHealth.org/IFU
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