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Flexigraft®
Αυλοφόροι πείροι για αναθεωρητικές 
επεμβάσεις

Κλινική 
επισκόπηση

Οι πείροι FlexiGraft για αναθεωρητικές επεμβάσεις είναι 100% σπογγώδες οστό με μια λεπτή 
φλοιώδη πλάκα για χρήση κατά την επαναπλήρωση των σηράγγων που ανοίγονται στη 
διάρκεια διαδικασιών ACL/PCL.

Εφαρμογές • Χρησιμοποιούνται για την πλήρωση των σηράγγων που ανοίγονται στη διάρκεια 
αναθεωρητικών επεμβάσεων ACL/PCL

• Άλλες διαδικασίες/οστικά κενά που απαιτούν τη χρήση πείρων για την επαναπλήρωση 
αυτόλογων περιοχών

Χαρακτηριστικά & 
οφέλη

• Βιοσυμβατό: Οι πείροι FlexiGraft για αναθεωρητικές επεμβάσεις αποτελούνται από 100% 
ανθρώπινο σπογγώδες οστό με μια λεπτή φλοιώδη πλάκα η οποία αναδομείται φυσικά κατά 
τη διαδικασία επούλωσης του οστού.

• Αποστείρωση: Αποστειρωμένα με την αποκλειστική και πατενταρισμένη τεχνολογία 
Allowash XG®. Αυτή η τεχνολογία παρέχει επίπεδο διασφάλισης αποστείρωσης (SAL) 10-6, 
χωρίς να διακυβεύονται οι εγγενείς οστεοκαθοδηγητικές ιδιότητες του εμφυτεύματος.1

• Διαθέσιμο σε πλήρως ενυδατωμένη κατάσταση για αποθήκευση σε θερμοκρασία 
δωματίου: Αυτό το εμφύτευμα διαθέτει την αποκλειστική τεχνολογία συντήρησης 
Preservon® η οποία βασίζεται στη γλυκερίνη και επιτρέπει την αποθήκευση των 
βιοεμφυτευμάτων αλλομοσχεύματος σε πλήρως ενυδατωμένη κατάσταση σε θερμοκρασία 
δωματίου. Η τεχνολογία Preservon σας απαλλάσσει από τη χρονοβόρα ανάγκη 
επανυδάτωσης και δεν απαιτεί αποθήκευση.

• Συμβατότητα: Επιλέξτε τον κατάλληλο πείρο FlexiGraft για αναθεωρητικές επεμβάσεις 
ανάλογα με τη διάμετρο της σήραγγας που έχει δημιουργηθεί με γλύφανο ή FlipCutter® 
της Arthrex.

• Άνεση: Σχεδιασμένα ώστε να εφαρμόζουν ακριβώς στο μέγεθος της σήραγγας που 
δημιουργείται με τη χρήση γλυφάνων ή εργαλείων FlipCutter της Arthrex. Διαθέσιμα πλέον 
σε πλήρως αυλοφόρα έκδοση με λοξότμητο άκρο για εύκολη εισαγωγή/εμφύτευση.



Πλάτ. Μήκ.

Πείροι τυπικού μήκους
25 - 29 mm (Μήκ.)

Διαθέσιμα σε διαβαθμίσεις του 1 mm

Αποθήκευση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος*/ 
5ετής διάρκεια διατήρησης

Μεγέθη (Διάμ.) Κωδικός παραγγελίας

Διάμετρος 9 mm PCD9

Διάμετρος 10 mm PCD10

Διάμετρος 11 mm PCD11

Διάμετρος 12 mm PCD12

Διάμετρος 13 mm PCD13

Διάμετρος 14 mm PCD14

Διάμετρος 16 mm PCD16

Διάμετρος 18 mm PCD18

Διάμετρος 20 mm PCD20

Διάμετρος 22 mm PCD22

Πείροι μεγάλου μήκους
30 - 35 mm (Μήκ.)

Διαθέσιμα σε διαβαθμίσεις του 1 mm

Αποθήκευση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος*/ 
5ετής διάρκεια διατήρησης

Μεγέθη (Διάμ.) Κωδικός παραγγελίας

Διάμετρος 9 mm PCDXL9

Διάμετρος 10 mm PCDXL10

Διάμετρος 11 mm PCDXL11

Διάμετρος 12 mm PCDXL12

Διάμετρος 13 mm PCDXL13

Διάμετρος 14 mm PCDXL14

Διάμετρος 16 mm PCDXL16

Διάμετρος 18 mm PCDXL18

Διάμετρος αυλού = 2,49 mm

Οι οδηγίες χρήσης είναι διαθέσιμες στο LifeNetHealth.org/IFU

* Αν και η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν έχει καθοριστεί από την AATB, το εκτεταμένος εύρος ελεγχόμενης θερμοκρασίας δωματίου που συνιστάται από 

τη Φαρμακοποιία των ΗΠΑ (USP) είναι από 2°C έως 30°C.2
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