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Oragraft®
Φλοιώδες πέταλο

Κλινική επισκόπηση Η τεχνική του κελύφους περιλαμβάνει τη χρήση ενός λεπτού πετάλου φλοιώδους οστού, το οποίο είναι στερεωμένο στο 
οστό ξενιστή με τουλάχιστον δύο βίδες οστεοσύνθεσης, για τη δημιουργία ενός βιολογικού δοχείου που διατηρεί τον 
απαραίτητο χώρο για τα σωματίδια του οστικού μοσχεύματος. Το φλοιώδες πέταλο λειτουργεί ως ένα σταθερό, αργά 
επαναπορροφούμενο υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο αυτόλογου οστού που έχει ληφθεί από τον 
γναθιαίο κόλπο, εξαλείφοντας την ανάγκη για δεύτερο σημείο χειρουργικής επέμβασης. 

Εφαρμογές Διαδικασίες με χρήση της τεχνικής του κελύφους

Χαρακτηριστικά 
και οφέλη

• Άνεση: Έτοιμο για χρήση μετά την αφαίρεση από τη συσκευασία, δεν χρειάζεται επανενυδάτωση. Το μόσχευμα 
διατηρείται με τη χρήση της αποκλειστικής τεχνολογίας Preservon® της LifeNet Health για τη διατήρησή του 
ενυδατωμένου. Έχει διαπιστωθεί ότι τα μοσχεύματα που διατηρούνται με την τεχνολογία Preservon έχουν ισχύ 
παρόμοια με αυτή των κατεψυγμένων μοσχευμάτων και μεγαλύτερη από αυτά που έχουν υποστεί λυοφιλίωση.

• Ασφάλεια: Αποστειρωμένο με τη χρήση της κατοχυρωμένης και αποκλειστικής τεχνολογίας Allowash XG®, η οποία 
παρέχει επίπεδο διασφάλισης αποστείρωσης (SAL) 10-6, χωρίς να διακυβεύονται οι εγγενείς οστεοκαθοδηγητικές 
ιδιότητες του μοσχεύματος.2 Δεν χρειάζεται δεύτερο σημείο χειρουργικής επέμβασης, γεγονός που μπορεί να εξαλείψει 
τον κίνδυνο νοσηρότητας ή/και μόλυνσης στο σημείο χειρουργικής επέμβασης του δότη.

• Οστεοκαθοδηγητικό: Η φυσική μήτρα του οστού διευκολύνει την κυτταρική προσάρτηση και την επέκταση.
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Φλοιώδες πέταλο OraGraft

Θερμοκρασία περιβάλλοντος*/5 χρόνια διάρκεια ζωής

Όγκος Αριθμός παραγγελίας

30 x 15 x 1 CP301501

*Παρόλο που η θερμοκρασία περιβάλλοντος δωματίου δεν έχει καθοριστεί από τους ρυθμιστικούς 
φορείς, η LifeNet Health συνιστά αποθήκευση σε θερμοκρασία μεταξύ 2°C και 37°C με παρεκβάσεις 

διάρκειας μικρότερης των 24 ωρών σε θερμοκρασίες έως και 40°C. Αν προκύψει παρέκβαση που 
ξεφεύγει από τα παραπάνω όρια, επικοινωνήστε με τη LifeNet Health.

Οι οδηγίες χρήσης είναι διαθέσιμες στο LifeNetHealth.org/IFU
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