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PerOssal®

Rozmiar opakowania  Objętość luzem [3] Nr art.

 1 x 6  Granulek (6 mm x 6 mm) 1.5 cm3 03-01031

 2 x 6  Granulek (6 mm x 6 mm) 3.0 cm3 03-01032

 1 x 50 Granulek (6 mm x 6 mm) 12.5 cm3 03-0102

PerOssal®

• Syntetyczny osteokondukcyjny substytut kości

• Długotrwała ochrona przed kolonizacją drobnoustrojami pod warunkiem zastosowania odpowiednich antybiotyków [6, 7]

• Całkowicie biodegradowalny podczas osteoneogenezy [5]

• Brak potrzeby późniejszej eksplantacji
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PerOssal® 
PerOssal® jest przeznaczony do uzupełniania 

ubytków kostnych. Po dokładnym oczyszczeniu 

chirurgicznym i miejscowym lub ogólnoustrojowym 

zastosowaniu antybiotyków, może zostać 

również wszczepiony w miejscach zakażonych lub 

zanieczyszczonych.

PerOssal® jest syntetycznym, biodegradowalnym i 

osteokondukcyjnym materiałem kościozastępczym 

przeznaczonym do odbudowy i wypełniania 

ubytków kostnych. Jego unikalna mikroporowata 

struktura zapewnia równomierne wchłanianie 

substancji płynnych (np. antybiotyków) i ich 

kontrolowane trwałe uwalnianie [1].

PerOssal® ma porowatą strukturę, która pozwala na 

bezpieczny wychwyt roztworów wodnych: 0,5 ml na 

6 peletek i 4 ml na 50 peletek.

Cechy te sprawiają, że PerOssal® jest idealnym 

materiałem nośnym.

Cechy 

• Nanokrystaliczny / porowaty  

Odpowiedni jako materiał nośny dla roztworów 

wodnych (np. antybiotyków)

• Niestandardowy ładunek  

Ukierunkowana, wysoce skuteczna ochrona 

antybiotykowa materiału kościozastępczego i 

otaczających go tkanek zgodnie z indywidualnym 

antybiogramem przy minimalnych, systemowych 

efektach ubocznych

• Przedłużone działanie   

Po namoczeniu z obecnością antybiotyków 

zapewnia długotrwałą (10 dni) ochronę materiału 

kościozastępczego przed kolonizacją wrażliwymi 

patogenami bakteryjnymi

• Biodegradowalność 

•  Pełne pochłanianie w zależności od wielkości 

ubytku, miejsca implantacji i jakości otaczającej 

ją kości zazwyczaj w ciągu 6 miesięcy [8, 10]

• Nie jest wymagany drugi zabieg do eksplantacji

Zalecenie dotyczące dozowania* dla obciążenia 
antybiotykami

Antybiotyki Stężenie

Gentamycyna 40 mg/ml

Tobramycyna 40 mg/ml

Wankomycyna 50 mg/ml

Ryfampicyna  60 mg/ml

* zalecane dawkowanie na podstawie wyników badań in vitro. Lekarz 
prowadzący leczenie jest odpowiedzialny za decyzję dotyczącą 
rodzaju i ilości odpowiedniego antybiotyku. Należy wziąć pod uwagę 
przeciwwskazania do stosowania antybiotyku.

Wskazania

• PerOssal® jest przeznaczony do wypełniania lub 

rekonstrukcji ubytków kostnych.

• W przypadku zakażenia lub skażenia kości, 

Zaleca się stosowanie PerOssal® po uprzednim 

usunięciu obrzęku chirurgicznego i jednoczesnym 

systemowym i/lub miejscowym podaniu 

antybiotyków.

• PerOssal® może być stosowany do augmentacji 

kości autogenicznej [4]. 

Możliwe obszary zastosowania 

• Traumatologia

• Chirurgia ortopedyczna

• Chirurgia kręgosłupa

• Chirurgia szczękowo-twarzowa

Zastosowania kliniczne

42-letnia pacjent z przetokowym zapaleniem szpiku kostnego 
piszczeli proksymalnej 28 miesiące po osteosyntezie płytkowej [5]

PerOssal®

Implantacja 2 x 50 
granulek PerOssal® 

(25 cm3) załadowanych 
1000 mg wankomycyny po 
wielokrotnym oczyszczeniu 
(Staphylococcus aureus)

90% resorpcji granulek 
PerOssal® po 1 roku

40% resorpcji granulek 
PerOssal® po pierwszych 4 
tygodniach

100% resorpcja granulek 
PerOssal® i zupełnie nowe 
tworzenie się kości po 3 latach; 
pacjentka przez cały ten czas 
nie miała infekcji
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		Wankomycyna 100 mg/ml  
 	Wankomycyna 50 mg/ml
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		Ryfampicyna 60 mg/ml

Ryfampicyna [9]

10.000

1.000

100

10

1

Uwolnienie badanych antybiotyków in vitro z
PerOssal® przez okres 10 dni
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Gentamycyna [2] / Tobramycyna [9]

		Gentamycyna 40 mg/ml     
		Tobramycyna 40 mg/ml
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Baza biologiczna

Kompozycja:

51.5 % nanokrystaliczny hydroksyapatyt

48.5 % siarczan wapnia

Postać dawkowania i wielkość opakowania

PerOssal® to granulat cylindryczny o wymiarach 

6 mm x 6 mm, z jednym końcem kulistym i jednym 

płaskim. Dostępne są opakowania w rozmiarach 

1x6, 2x6 i 1x50 granulek. Granulki są pakowane 

przede wszystkim do fiolek, które są chronione 

przez podwójne opakowanie do odklejania 

(wewnętrzne i zewnętrzne opakowanie sterylne).


