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POKONYWANIE OGRANICZEŃ I MAKSYMALIZOWANIE LICZEBNOŚCI
POBRANYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH

Terapia Biologiczna

MARROW CELLUTION ™
Aspiracja autologicznego szpiku kostnego
i pobieranie materiału do przeszczepu kości gąbczastej.
System do aspiracji szpiku kostnego i pobierania materiału do przeszczepu kości gąbczastej
Marrow Cellution™ stanowi nowatorskie urządzenie do penetracji i pobierania szpiku kostnego,
obejmujące funkcje przeznaczone do minimalizowania ograniczeń standardowych trokarów.

Elementy składowe systemu MC-RAN-11C
Marrow CellutionTM:

Urządzenie Marrow Cellution™ maksymalizuje regenerację komórek macierzystych i progenitorowych, jednocześnie minimalizując przenikanie krwi
obwodowej. Ponieważ płyn, na który wywierana jest siła, podąża wzdłuż
toru o najmniejszym oporze, trokary z bocznymi otworami pobierają płyn
głównie przez dalszy koniec kaniuli. W ten sposób pobierania jest nadmierna ilość krwi, powodując konieczność wykonania dodatkowych kroków,
tj. odwirowywania lub rozdzielania chemicznego w laboratorium.
Marrow CellutionTM zapewnia dostęp do przepływu aspiratu gromadzonego
wyłącznie w podejściu bocznym, ponieważ końcówka kaniuli aspiracyjnej
jest zamknięta, co umożliwia pobieranie szpiku prostopadle i wokół kanału
utworzonego przez urządzenie. Technologia stosowana w urządzeniu umożliwia dokładną zmianę położenia kaniuli do pobierania materiału w przestrzeni szpiku kostnego po każdej aspiracji. W ten sposób lekarze otrzymują
potrzebny im pojedynczy punkt wejściowy.

Od lewej strony: igła wprowadzająca z ostrym
mandrynem, kaniula aspiracyjna,
tępy mandryn.
Zestaw obejmuje również 10 ml strzykawkę
(nie przedstawiono).

Pojedyncze wkłucie urządzeniem Marrow Cellution™ zapewnia aspirat szpiku kostnego o wysokiej jakości i materiał do przeszczepu kości gąbczastej
z wielu lokalizacji szpiku.

Wydajność konkurencyjnych systemów
Porównanie liczby komórek CFU-F

CFU-F/ml
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Marrow Cellution™
(1) Scarpone MA i wsp. Marrow Cellution Bone Marrow Aspiration System and Related Concentrations of
Stem and Progenitor Cells. Biała księga 2015.
(2) Harrell DB, Purita JR. Novel Technology to Increase Concentrations of Stem and Progenitor Cells from
Marrow Aspiration. Biała księga 2016.

Harvest
BMAC®

Arteriocyte
Magellan®

Biomet
BioCUE

Hegde V i wsp. A prospective comparison of three
approved systems for autologous bone marrow concentration demonstrated non- equivalency in progenitor cell number and concentration. J Orthop Trauma.
Październik 2014; 28(10):591-8.

356

Arteriocyte
Magellan®

McLain R i wsp. Aspiration of osteoprogenitor cells
for augmenting spinal fusion: comparison of progenitor cell concentrations from the vertebral body
and iliac crest. J Bone Joint Surg Am. Grudzień 2005;
87(12):2655-61.
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Szczegółowy opis produktu Marrow Cellution™
Aspiracja szpiku kostnego przy użyciu systemu Marrow CellutionTM:

Wymiary igły wprowadzającej

MC-RAN-13C

13G x 3.5“ (9cm)

MC-RAN-11C

11G x 3.5“ (9cm)

MC-RAN-11CSTS
(dla otyłych pacjentów)

11G x 4.5“ (11,4cm)

Przykład zapakowania produktu na tacy
MC-RAN-11C

Kod produktu

Aspiracja szpiku kostnego i pobieranie materiału do autologicznego przeszczepu kostnego przy użyciu
systemu Marrow CellutionTM:
Dostarczenie autologicznego przeszczepu w „złotym standardzie” w minimalnie inwazyjny sposób.
Niniejsza wersja systemu obejmuje system do aspiracji szpiku kostnego o średnicy 11 G Marrow Cellution™ (MC-RAN- 11C) z całym oprzyrządowaniem, takim jak 8 G trepan ze specjalnie zaprojektowanym
narzędziem do ekstrakcji kości gąbczastej służącym do przezskórnego pobierania rdzeni kości.
Wymiary igły wprowadzającej

MC-RAN-8C

11G x 3.5“ (9cm)

Przykład zapakowania produktu na tacy
MC-RAN-8C

Kod produktu

z trepanem 8G x 4
MC-RAN-8CSTS
(dla otyłych pacjentów)

11G x 4.5“ (11,4cm)
z trepanem 8G x 6“

Marrow CellutionTM zapewnia znaczną oszczędność czasu, pracy i wydatków.
Zmniejsza urazy pacjenta, ryzyko powikłań oraz infekcji.

Pokonywanie ograniczeń aspiracji i maksymalizowanie liczebności komórek macierzystych
Standardowa aspiracja
Konieczność
wykonania
dodatkowych
kroków tj.
odwirowywania
lub chemicznej
separacji w
laboratorium.
Standardowe otwarte (dystalne) trokary są przeznaczone do biopsji małych objętości (1-2ml). Po
aspiracji pierwszych 1-2 ml szpiku kostnego, krew
obwodowa wypełnia wolną przestrzeń, ograniczając
dodatkowe pobieranie istotnych komórek macierzystych i progenito-rowych.

Ponadto, aspiracja zmniejsza całkowitą liczbę komórek jądrzastych (TNC). Liczba komórek w pobranym
materiale szybko maleje ze względu na mniejszą
lepkość krwi przepływającej przez tor o najmniejszym oporze przez dalszy koniec kanału, zmniejszając tym samym skuteczność bocznych kanałów.

Aspiracja większych ilości szpiku kostnego wymagana zazwyczaj w przypadku większości wskazań
klinicznych, wymaga dalszych etapów przetwarzania i zmniejszania objętości, takich jak odwirowywanie lub rozdzielanie gradientu chemicznego
w laboratorium.

Zgłoszona do opatentowania konstrukcja zamkniętego cewnika końcowego wymusza aspirację szpiku z przestrzeni bocznej szpiku. Ręczne obracanie
uchwytów pozwala na podniesienie kaniuli do żądanej pozycji w nowym poziomie niezakłóconego
szpiku dla kolejnych porcji aspiracji.

Marrow Cellution™ jest w stanie zebrać do 10
ml wysokiej jakości szpiku równoważnego lub
przewyższającego inne systemy, które wymagają
dodatkowych czynności manipulacyjnych, takich
jak wirowanie lub oddzielanie chemiczne w laboratorium.

Marrow Cellution™
Wszystkie
elementy
zawsze
pozostają w
sterylnym polu
Dodatkowe
kroki
nie są
potrzebne.
Marrow Cellution™ zapewnia łatwy dostęp przez
tkankę miękką i istotę korową kości. Następnie
wprowadzany jest tępy trokar w celu utworzenia
dostępu dla mandrynu aspiracyjnego o zamkniętym
końcu i bocznym otworze. Taka konstrukcja minimalizuje uraz kości gąbczastej i szpiku, tym samym
zmniejszając gromadzenie się krwi obwodowej.
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Terapia Biologiczna

System Marrow Cellution™ jest dostępny w dwóch średnicach: 11 G i 13 G. Obejmuje igłę wprowadzającą,
ostry i tępy mandryn, kaniulę aspiracyjną i 10ml strzykawkę. Technologia może być dostępna w wielu
długościach i stosowana w następujących obszarach: grzebień kości biodrowej, kość szypułkowa, kość piętowa lub kość piszczelowa.
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Terapia Biologiczna

KREW,
KTÓRA
LECZY
NATURALNA REGENERACJA TKANEK

9 ml

SYSTEM DPG PRP JEST W PEŁNI
AUTOLOGICZNĄ, SKUTECZNĄ
I BEZPIECZNĄ FORMĄ REGENERACJI

12 ml

DZIĘKI SYSTEMOWI DPG PRP MOŻLIWE JEST
UZYSKANIE WYSOKICH STĘŻEŃ CZYNNIKÓW
WZROSTU, KTÓRE WYZWALAJĄ MIGRACJĘ
KOMÓREK

Zastosowanie systemu DPG PRP w ortopedii:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

łokieć tenisisty
łokieć golfisty
ostroga piętowa
kolano skoczka (zapalenie wiązadła właściwego
rzepki)
kolano biegacza
kontuzje (uszkodzenia ścięgien, mięśni i więzadeł)
zmiany zwyrodnieniowe ścięgna Achillesa
urazy i zmiany przeciążeniowe
liczne schorzenia i kontuzje stawów - biodrowych,
kolanowych, łokciowych
w złamaniach i braku zrostu po złamaniach
(tzw. stawy rzekome)
w celu przyspieszenia procesu gojenia się
tkanek miękkich
trudno gojące się rany
zapalenie ścięgien gęsiej stopki
zapalenie kaletki krętarza większego
kości udowej
tendinopatie stożka rotatorów barku, zespołu
cieśni podbarkowej
choroba zwyrodnieniowa stawów

Przyspiesza proces gojenia ran i regeneracji tkanek poprzez stymulację komórek macierzystych do namnażania
i pobudzania fibroblastów do produkcji kolagenu. System
DPG PRP stosuje się w celu pobudzenia i przyspieszenia
procesu regeneracji tkanek. Znajduje swoje zastosowanie
m.in.: w ortopedii, medycynie sportowej, chirurgii rekonstrukcyjnej.
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5

Jako skoncetrowane źródło autologicznych płytek krwi, DPG PRP
zawiera wiele różnych czynników wzrostu oraz cytokin, które
stymulują gojenie kości i tkanek miękkich.
System DPG PRP to produkt nowej generacji, wykonany zgodnie
z zaawansowaną technologią.

Terapia Biologiczna

SYSTEM DPG PRP
Uzyskane osocze
w zestawie DPG PRP

Opatentowana
tuba z krwią jest
umieszczana
w wirówce

Podając osocze uzyskane w systemie
DPG PRP możemy wspierać terapię
• ubytków chrząstki stawowej; pourazowych i zwyrodnieniowych
• po rekonstrukcji wiązadła krzyżowego
przedniego (ACL), szyciu łękotek, naprawach chrząstki stawowej
• zaburzeń zrostu kostnego
• trudno gojących się ran, owrzodzeń
• pooperacyjne: po zabiegach naprawczych
ścięgien np. Achillesa.

Plazma
(około 55%)
Białe krwinki
i płytki krwi
(około 4%)
Czerwone
krwinki
(około 41%)

Pobranie krwi
do specjalnych
tub systemu
DPD PRP

Dzięki opatentowanej technologii żelu i specjalnej wewnętrznej powierzchni powłoki, agregacja płytek jest
osiągana z wydajnością 95-96% przy jednoczesnym zachowaniu integralności strukturalnej, poprzez pojedyncze
5 minutowe wirowanie. W badaniach klinicznych udowodniono, że gęstość płytek krwi w osoczu uzyskana w zestawach DPG PRP jest o 6-8 razy wyższa niż gęstość płytek
krwi w normalnej krwi.

Przygotowanie

TERAPIA SYSTEMEM DPG PRP JEST INNOWACYJNĄ
TECHNIKĄ STOSOWANĄ W LECZENIU
TYPOWYCH URAZÓW SPORTOWYCH
I ZABURZEŃ MIĘŚNIOWO - SZKIELETOWYCH

Probówki PRP (sterylne, wolne od środków pirogennych). Każda tuba systemu DPG PRP 9/12 ml zawiera:
Opatentowany żel tiksotropowy, całkowicie sterylny i obojętny antykoagulant (cytrynian sodu 4%)

Wskazania
Terapia biologiczna
Instrukcja użycia
Tylko wykwalifikowany personel medyczny, wyszkolony w technikach wykonywania
iniekcji, może wykonywać terapię DPG PRP.
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ODKRYJ MOC GOJENIA SIĘ TKANKI KOSTNEJ
DZIĘKI PEPTYDOWI P-15 WIĄŻĄCEMU KOMÓRKI KOŚCIOTWÓRCZE
Czynnik przyłączający komórki o doskonałej skuteczności popartej danymi o najwyższym poziomie
wiarygodności. Wysoka jakość randomizowanych badań z udziałem ludzi.

Wyjątkowa zdolność preparatu i-FACTOR do
przyłączania komórek: peptyd P-15
Technologia preparatu i-FACTOR wykorzystuje
aktywność biologiczną składającego się z 15
reszt aminokwasowych peptydu naturalnie występującego w ludzkim kolagenie typu I.
Ten fragment białka (P-15) odpowiada za przyłączanie i proliferację komórek kościotwórczych. Komórki te wiążą się z syntetycznym
peptydem P-15 obecnym w preparacie i-FACTOR.

Kość

Fragment P-15
w strukturze
białkowej
kolagenu

Włókno ludzkiego
kolagenu typu I

Włókienko
kolagenowe
Łańcuch
peptydowy
i-FACTOR P-15™

Tylko 2 przeznaczone do stosowania w obrębie kręgosłupa
preparaty kościozastępcze klasy III z zatwierdzeniem przed
wprowadzeniem do obrotu (PMA) amerykańskiej Agencji ds.
Żywności i Leków (FDA)
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ODKRYJ MOC

GOJENIA SIĘ TKANKI KOSTNEJ DZIĘKI PEPTYDOWI P-15
WIĄŻĄCEMU KOMÓRKI KOŚCIOTWÓRCZE

Czynnik przyłączający komórki o doskonałej skuteczności popartej danymi o najwyższym poziomie wiarygodności.
Wysoka jakość randomizowanych badań z udziałem ludzi.

Unikatowy mechanizm działania preparatu i-FACTOR

Preparat i-FACTOR zwiększa możliwość wiązania komórek kościotwórczych w miejscu fuzji, udostępniając im odpowiednio dużą ilość peptydu P-15. Zdolność peptydu P-15 do zwiększania możliwości wiązania komórek, przyspiesza
proces tworzenia się nowej tkanki kostnej i naśladuje naturalny proces regeneracji kości.1,2,3,4
PRZYCIĄGANIE

PRZYŁĄCZANIE

P-15 ułatwia i przyspiesza wrastanie
kości, pobudzając przepływu komórek
naprawczych z otaczających tkanek.2

Komórki wykazują wysokie powinowactwo do peptydu P-15.
Po przyłączeniu się komórki kontynuują budowanie macierzy
kostnej, wskutek działania sił trakcyjnych. Przyłączanie komórek ułatwia naturalny mechanizm hepatotaksji.2,3,4

AKTYWOWANIE

Peptyd P-15 stymuluje tworzenie się tkanki kostnej poprzez
ułatwianie przyłączania komórek,
a następnie poprawę ich wiązania
się, proliferacji i różnicowania,
zwiększając stężenie transformującego czynnika wzrostu TGFβ-1
oraz białek morfogenetycznych
kości BMP-2 i BMP-7, co ma
korzystny wpływ na wszystkie
procesy tworzenia się nowej
tkanki kostnej.5

Dowiedziona wyższa skuteczność kliniczna preparatu i-FACTOR
w porównaniu z przeszczepem autogennym6,7
94.4%
88.9%

93.7% 93.0%

94.9%

93.7%

95.4%
90.7%

85.8%
79.4%

80%

KORZYSTNIEJSZE
WYNIKI STATYSTYCZNE

76.7%
74.1%
69.1%

p = 0.4220 p = 0.2195

p = 0.8123 p = 0.6944

p = 0.3085 p = 0.1379

p = 0.2907 p = 0.1804

60%

69.8%

68.7%
56.9%

56.4%

p = 0.0382 p = 0.0302
40%

20%

0%
Skuteczność fuzji

Skuteczność implantu NDI

i-FACTOR, 12 miesięcy
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i-FACTOR, 24 miesiące

Skuteczność neurologiczna

Dobre wyniki
dotyczące bezpieczeństwa

Przeszczep autogenny, 12 miesięcy

Ogólna skuteczność

Przeszczep autogenny, 24 miesiące

Wykazano,

że preparat i-FACTOR zawierający peptyd P-15 uzyskał korzystniejsze wyniki
statystyczne w porównaniu
z przeszczepem autogennym w odniesieniu
do ogólnej skuteczności
klinicznej w ciągu jednego
roku i dwóch lat.6,7

Biomateriały
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Klinicznie potwierdzona skuteczność P-15:
peptydu wiążącego komórki kościotwórcze
Kręgosłup
1 ACDF (n = 319)6,7
Dysektomia szyjna z fuzją z dojścia przedniego (ACDF)
•
•

Biomaterialy

3,4

319 pacjentów
“U uczestników, u których zastosowano preparat i-FACTOR, ogólny odsetek korzystnych wyników leczenia był wyższy w porównaniu z
grupą kontrolną, u której wykonano przeszczep autogenny (odpowiednio 68,75% i 56,94%, p = 0,0382)”

2 PLF (n = 98)8
Fuzja z dojścia tylno-bocznego (PLF)

5

“To randomizowane badanie kliniczne dowodzi istotnie wyższej skuteczności preparatu i-FACTOR w porównaniu z allogenicznym przeszczepem kości w zwiększaniu występowania fuzji w obszarze międzypoprzecznym (p = 0,000)”

3 ALIF (n = 110)9
Międzytrzonowa fuzja lędźwiowa z dojścia przedniego (ALIF)

5

•
•

110 pacjentów
“…wysoki odsetek fuzji i doskonałe wyniki kliniczne porównywalne z opublikowanymi wynikami fuzji ALIF z użyciem przeszczepu
autogennego lub BMP”

4 PLIF (n = 40)10
Międzytrzonowa fuzja lędźwiowa z dojścia tylnego (PLIF)
•
•

40 pacjentów
“Stosowanie preparatu i-FACTOR wiąże się z szybszym powstawaniem kości pomostowej w porównaniu z kością autogenną u pacjentów, u których wykonuje się fuzję PLIF”

Badanie prospektywne,
dane o poziomie wiarygodności 1

Ortopedia

Opublikowane dane
dotyczące serii przypadków

5 Leczenie braku zrostu i zrostu opóźnionego (n = 22)

BRAK ZROSTU11
•

“Peptyd p-15 wydaje się być bezpieczną, korzystną finansowo i przydatną klinicznie alternatywą dla przeszczepu autogennego w
naprawie złamań charakteryzujących się brakiem zrostu”

Wskazania
Wskazania do stosowania masy Putty
i-FACTOR Bone Graft jest preparatem kościozastępczym służącym do uzupełniania
braków lub ubytków kostnych w zastosowaniach ortopedycznych w obrębie układu
szkieletowego (tj. kręgosłupa i kończyn).
Ubytki kostne mogą być skutkiem przebytego zabiegu chirurgicznego lub urazu kości.
Wskazania do stosowania preparatu Flex FR
i-FACTOR Flex FR jest preparatem kościozastępczym służącym do uzupełniania
ubytków lub uszkodzeń tkanki kostnej w
zastosowaniach ortopedycznych w obrębie
układu szkieletowego (tj. kręgosłupa i kończyn). Ubytki kostne mogą być skutkiem
przebytego zabiegu chirurgicznego lub urazu kości.

Bezpieczna, poparta dowodami
technologia zapewniająca przewidywalne rezultaty
Oddziaływanie
powierzchniowe
bez powstawania ektopowej tkanki
kostnej
Wyższa
skuteczność
kliniczna
w porównaniu z przeszczepem autogennym przy fuzji ACDF z usunięciem pojedynczego krążka

Dostępne rozmiary
900-010

Masa i-FACTOR Putty

1.0cc

900-025

Masa i-FACTOR Putty

2.5cc

900-050

Masa i-FACTOR Putty

5.0cc

900-100

Masa i-FACTOR Putty

10.0cc

Dostępne rozmiary

DŁUGOŚĆ

SZEROKOŚĆ

GRUBOŚĆ

950-012

Preparat i-FACTOR Flex FR

12mm

x

25mm

x

4mm

950-025

Preparat i-FACTOR Flex FR

25mm

x

25mm

x

4mm

950-050

Preparat i-FACTOR Flex FR

50mm

x

25mm

x

4mm

950-100

Preparat i-FACTOR Flex FR

100mm

x

25mm

x

4mm

Najbardziej rygorystyczna procedura rejestracji (zatwierdzenie amerykańskiej Agencji ds. Żywności
i Leków)
Możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej i 3-letni termin przydatności
Korzystniejszy profil bezpieczeństwa klinicznego i bogate doświadczenie w szeregu zastosowań

Cerapedics jest firmą opracowującą zaawansowane preparaty ortobiologiczne, koncentrującą się na rozwijaniu i komercjalizacji własnej platformy
technologicznej opartej na małym peptydzie P-15. Preparat kościozastępczy z dodatkiem peptydu i-FACTOR® Peptide Enhanced Bone Graft jest
jedynym kościozastępczym preparatem biologicznym w ortopedii zawierającym peptyd P-15 którego zadaniem jest wiązanie komórek kościotwórczych w celu pobudzania naturalnego procesu gojenia się tkanki kostnej. Jego nowatorski mechanizm działania ma celu wspomaganie bezpiecznego i bardziej przewidywalnego powstawania tkanki kostnej, w porównaniu z dostępnymi w sprzedaży czynnikami wzrostu kości.

www.forclever.pl
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BonOs® Inject

Biomateriały - kręgosłup

Cement kostny do zastosowań w zakresie
chirurgii kręgosłupa
BonOs® Inject spełnia wszystkie wymagania stawiane cementom kostnym
w chirurgii kręgosłupa:
• Odpowiednia lepkość dla wertebroplastyki i kyfoplastyki
• Zatwierdzone do stosowania w augmentacji śrub nasad łuku w miejscach
o niskiej jakości kości, np. u pacjentów z osteoporozą lub zmianami zwyrodnieniowymi lub nowotworowymi.
• Krótki czas mieszania, długi czas aplikacji
• Szybkie osiąganie lepkości aplikacji
• Znaczna nieprzepuszczalność dla promieniowania
dzięki 45% zawartości ZrO2
• Dobra wytrzymałość zmęczeniowa

VerteStable®

Stabilizacja trzonu kręgu za pomocą wertebroplastyki
VerteStable® zawiera minimalnie inwazyjny system
aplikacji do leczenia złamań kompresyjnych kręgów.
VerteStable® SIS
• Strzykawka o pojemności 3 ml
• Ergonomiczny układ i intuicyjna obsługa
• Obsługa tylko jedną ręką
• Znacznie dłuższy czas aplikacji w porównaniu z tradycyjną strzykawką poliwęglanową
• Ograniczenie ryzyka wycieku poprzez bezpośrednie
i odczuwalne przenoszenie siły
• Standardowe złącze typu Luer dla wszystkich standardowych komponentów wertebroplastyki

Wertebroplastyka jest zabiegiem leczenia bólu kostnego
„Wertebroplastyka to metoda leczenia, która może być
odpowiednia dla pacjentów z bólem pleców. W przypadku
różnych chorób wiążących się z silnym bólem kostnym
kręgów w przeszłości osiągano dobre wyniki stosując
wertebroplastykę. Wśród nich dominują osteoporoza,
a także inwazje nowotworowe. Ból kostny powstaje
w wyniku wzrastającej niestabilności kości, która prowadzi do ich deformacji. Z jednej strony pojawienie się bólu
jest skutkiem samego złamania, ale jednocześnie wynika
z podrażnienia otaczającej okostnej. Pacjent odczuwa ból
ze względu na zaopatrzenie okostnej przez liczne „nerwy
bólowe”. Stosując wertebroplastykę można uzyskać kompensację utraconej struktury kostnej za pomocą cementu
kostnego, fragmenty zostają ponownie połączone, a kość
ulega stabilizacji od środka. W ten sposób zapobiega
się bolesnej deformacji, a pacjent doświadcza szybkiej
i długotrwałej ulgi w bólu.“
Prof. Dr. med. Johannes Hierholzer

Ordynator Oddziału Radiologii Diagnostycznej i Interwencyjnej,
Klinika Ernsta von Bergmanna, Poczdam, Niemcy

ManuMix®

Ręczny system mieszania do zastosowań klinicznych
ManuMix® to opatentowany, sterylny system mieszania przeznaczony do
ręcznego przygotowywania cementu kostnego do zastosowań klinicznych
o niskiej i średniej lepkości, a następnie przenoszenia w strzykawkach. Unikalny, opatentowany system pozwala na jednolite przygotowywanie proszku
i monomerowych składników, a także na zamknięte i czyste przenoszenie cementu kostnego do strzykawek.

www.forclever.pl
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PerOssal®
Biomateriały

Resorbowalny substytut kości
51,5% nanokrystalicznego hydroksyapatytu
48,5% siarczanu wapnia
SYNTETYCZNY OSTEOKONDUKCYJNY SUBSTYTUT KOŚCI
DŁUGOTRWAŁA OCHRONA PRZED KOLONIZACJĄ DROBNOUSTROJOWĄ
CAŁKOWICIE BIODEGRADOWALNY PODCZAS OSTEONEOGENEZY
BRAK POTRZEBY PÓŹNIEJSZEJ EKSPLANTACJI

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.
PerOssal® ma porowatą strukturę, która pozwala na bezpieczny wychwyt roztworów wodnych:
0,5 ml na 6 peletek i 4 ml na 50 peletek.
PerOssal® jest idealnym materiałem nośnym.

Cechy PerOssal®
• 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

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).

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

www.forclever.pl
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PerOssal®

Resorbowalny substytut kości
Packaging sizes & bulk volume
1x6

Biomateriały

PerOssal® is indicated for filling or reconstruction of bone defects and is available in the following packaging sizes:
^ 1.5 cm3 bulk volume
6 pellets =

1,5 cm3
bulk volume
total

2x6

^ 3 cm3 bulk volume
12 pellets =

3 cm3
bulk volume
total

1x50

^ 12,5 cm3 bulk volume
50 pellets =

12,5 cm3
bulk volume
total

Note:
^ 0.25 cm3
1 pellet =

www.forclever.pl
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26 lat na rynku
STAW KOLANOWY, ŁOKCIOWY, RAMIENNY
Oryginalny kwas hialuronowy, otrzymany dzięki biotechnologii

* Odpowiednik Adantu One - GenVics®
850 (produkcja Meiji Pharma Spain) produkowany i certyfikowany FDA, dostępny
na rynku USA.

ADANT ONE

PREPARAT DO INIEKCJI DOSTAWOWYCH

Adant One to naturalny polimer powszechnie wystepujący w tkankach łącznych ludzi. Jest to sterylny 1% roztwór hialuronianu sodu, który charakteryzuje się wiskoelastycznością i ma właściwości smarujące. Adant poprawia funkcjonowanie i normalizuje objęte stanem chorobowym stawy, uśmierzając ból.

Adant ONE

terapia wystarczająca od 6 do 12 mieisęcy

49 mg kwasu hialuronowego w ampułce 4,9 ml

Wskazania

Adant One to sterylny roztwór otrzymany w procesie biofermentacji. Jest
jedynym kwasem hialuronowym, który wykazał długotrwały efekt działania. Jako pierwszy umożliwia sekwencyjne leczenie choroby zwyrodnieniowej.

Instrukcja użycia

Tylko wykwalifikowany personel medyczny, wyszkolony w technikach
wykonywania zastrzyków wewnątrzstawowych, może wykonywać
iniekcję preparatami linii Adant One.

www.adant.pl
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Meiji Pharma Spain prowadzi liczne
badania kliniczne. Łącznie wykonano
37 badań na 3916 pacjentach, ukierunkowując je na różne stawy objęte
zwyrodnieniem (OA).
Trwają prace nad kolejnymi opracowaniami medycznymi.
Szczegółowe informacje o wszystkich badaniach dostępne na stronie
www.adant.pl w zakładce Materiały/
Badania.

Badania kliniczne Meiji Pharma Spain
Ilość badań

Badania
porównawcze

Ilość iniekcji

Ilosć Pacjentów

25

11

1-6

3140

Ręka/Kostka

6

2

0,5-5

157

Zapalenie okołostawowe stawu ramiennego

3

-

3

393

Biodro

3

2

1-3

226

Total

37

15

Leczone miejsce
Kolano

3916

PRODUKT DEDYKOWANY PO ARTROSKOPII
Projekt AMELIA (czasrealizacji badania 3 lata i 3 m-ce)

Arthosis Modifying Effect of Long-term Intra-articular HA (ADANT®) AMELIA
Najdłuższe na świecie badanie udowadniające skuteczność cyklicznych iniekcji preparatem Adant®.
Adant® wykazał długotrwałe korzystne działanie, obniżenie bólu, poprawę sprawności ruchowej.
Zalecenie Organizacji ESCEO (European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis), Europejska Organizacja non-profit do kliniczno-ekonomicznych aspektów osteoporozy i chorób zwyrodnieniowych
stawów, zaleca stosowanie i powtarzanie cykli iniekcyjnych u pacjentów, którzy zareagowali pozytywnie na pierwszą
iniekcję kwasem hialuronowym. ESCEO ponadto zaleca nowy cykl iniekcji tak szybko jak tylko pojawią się pierwsze
symptomy OA.

Udowodniona skuteczność i najwyższe bezpieczeństwo technologii!
W latach 1995-2018 wykonano 57,5 miliona iniekcji, zabieg wykonano dla około 11,5 miliona pacjentów.
Zgłoszono ogółem 186 działań niepożądanych w większości łagodnych i związanych z niewłaściwą procedurą podawania.
Produkty Adant i Adant ONE są produktami bezpiecznymi.
Jakość procesu produkcyjnego (GMP) zatwierdzona przez własciwe organy ochrony zdrowia w:
Europie (CE)

Peru (DIGEMID)

USA (FDA)

Meksyku (Cofepris)

Japonii (PMDA)

Brazylii (ANVISA)

www.adant.pl
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HAppyCross®
Preparat iniekcyjny

Hydrożel Cross-linked

90% usieciowania - 25 mln Daltonów*

WISKOELASTYCZNE ROZWIĄZANIE
PRZEZNACZONE DO STAWU KOLANOWEGO,
BIODROWEGO, SKOKOWEGO I RAMIENNEGO
Unikalne połączenie hydrożelu i mannitolu

MANNITOL

HappyCross® zawiera wysoko stężony mannitol
(77 mg/strzykawkę).
Długotrwałe działanie: Mannitol jest przeciwutleniaczem, który chroni łańcuchy kwasu hialuronowego przed
wolnymi rodnikami i ogranicza ich degradację, tym samym zwiększając czas ich rezydencji w przestrzeni stawowej.
Działanie przeciwbólowe: Dzięki swoim właściwościom
przeciwutleniającym mannitol ma także miejscowe działanie przeciwbólowe.
Stabilizator: Dzięki temu, że mannitol jest stabilizatorem termicznym, HAppyCross® ma zagwarantowaną
stabilność jego reologicznych właściwości.
BEZPIECZNY
HAppyCross® jest produktem dobrze oczyszczonym,
otrzymanym w procesie fermentacji bakteryjnej.

Działanie przeciwbólowe

HAppyCross - opakowanie zawiera 1 strzykawkę 2,2 ml;
1,6% usieciowanego kwasu hialuronowego,
35,2 mg/ strzykawkę
3,5% mannitolu, 77 mg/strzykawkę
WYSOKIE STĘŻENIE DLA PRZEDŁUŻONEGO DZIAŁANIA
HAppyCross® zawiera:
• wysoko stężony kwas hialuronowy: 1,6% tj. 35,2 mg/strzykawkę,
• 3,5% manitolu, 77 mg/strzykawkę

USIECIOWANY KWAS HIALURONOWY.
HappyCross® to wysoce usieciowany kwas hialuronowy w żelu.
Usieciowanie:
• zapewnia żelowe działanie reologiczne, tym samym maksymalnie zwiększając mechaniczne właściwości kwasu hialuronowego
• wydłuża czas rezydencji żelu w przestrzeni stawowej, zapobiegając jego biodegradacji przez wolne rodniki i enzymy.

Wskazania

HAppyCross® to wiskoelastyczny hydrożel do wstrzyknięć
wewnątrzstawowych. Wspiera leczenie bólu wywołanego
osteoartozą, szczególnie w stawie kolanowym, biodrowym,
skokowym i ramiennym.

Instrukcja użycia

Tylko wykwalifikowany personel medyczny, wyszkolony
w technikach wykonywania zastrzyków wewnątrzstawowych,
może wykonywać iniekcję HAppyCross®.

* Nie można zmierzyć masy molekularnej usieciowanego preparatu, masa molekularna dotyczy pojedynczej siatki preparatu a nie połączenia obu siatek HAppyCross.
Podana masa molekularna ma wartość przybliżoną.

www.happycross.pl
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HAppyMini®

Hydrożel Cross-linked

WISKOSUPLEMENTY
NOWEJ GENERACJI

Preparat iniekcyjny

90% usieciowania - 25 mln Daltonów*
WISKOELASTYCZNE ROZWIĄZANIE
PRZEZNACZONE DO STAWÓW DOTKNIĘTYCH
OSTEOPOROZĄ: PALCA, KCIUKA, NADGARSTKA,
ŁOKCIA, NADGARSTOWO-ŚRÓDRĘCZNEGO,
SKRONIOWO-ŻUCHWOWEGO ORAZ HALLUXA
Unikalne połączenie hydrożelu i mannitolu

MANNITOL

HappyCross® zawiera wysoko stężony mannitol
(35 mg/strzykawkę).
Długotrwałe działanie: Mannitol jest przeciwutleniaczem, który chroni łańcuchy kwasu hialuronowego przed
wolnymi rodnikami i ogranicza ich degradację, tym samym zwiększając czas ich rezydencji w przestrzeni stawowej.
Działanie przeciwbólowe: Dzięki swoim właściwościom
przeciwutleniającym mannitol ma także miejscowe działanie przeciwbólowe.
Stabilizator: Dzięki temu, że mannitol jest stabilizatorem termicznym, HAppyCross® ma zagwarantowaną
stabilność jego reologicznych właściwości.
BEZPIECZNY
HAppyMini® jest produktem dobrze oczyszczonym,
otrzymanym w procesie fermentacji bakteryjnej.

Działanie przeciwbólowe

HAppyMini - opakowanie zawiera 1 strzykawkę 1 ml;
1,6% usieciowanego kwasu hialuronowego,
16 mg/ strzykawkę
3,5% mannitolu, 35 mg/strzykawkę
WYSOKIE STĘŻENIE DLA PRZEDŁUŻONEGO DZIAŁANIA
HAppyMini® zawiera:
• wysoko stężony kwas hialuronowy: 1,6% tj. 16 mg/strzykawkę,
• 3,5% manitolu, 35 mg/strzykawkę

USIECIOWANY KWAS HIALURONOWY.
HappyMini® to wysoce usieciowany kwas hialuronowy w żelu.
Usieciowanie:
• zapewnia żelowe działanie reologiczne, tym samym maksymalnie zwiększając mechaniczne właściwości kwasu hialuronowego
• wydłuża czas rezydencji żelu w przestrzeni stawowej, zapobiegając jego biodegradacji przez wolne rodniki i enzymy.

Wskazania

HAppyMini® to wiskoelastyczny hydrożel do wstrzyknięć
wewnątrzstawowych. Wspiera leczenie bólu wywołanego
osteoartozą, szczególnie w małych stawach.

Instrukcja użycia

Tylko wykwalifikowany personel medyczny,
wyszkolony w technikach wykonywania zastrzyków
wewnątrzstawowych, może wykonywać
iniekcję HAppyMini®.

* Nie można zmierzyć masy molekularnej usieciowanego preparatu, masa molekularna dotyczy pojedynczej siatki preparatu a nie połączenia obu siatek HAppyCross.
Podana masa molekularna ma wartość przybliżoną.

www.happymini.pl
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HAppyVisc®

WISKOSUPLEMENTY
NOWEJ GENERACJI

Preparat iniekcyjny

Hydrożel

WISKOELASTYCZNE ROZWIĄZANIE
PRZEZNACZONE DO STAWÓW I ŚCIĘGIEN
Unikalne połączenie hydrożelu i mannitolu

MANNITOL

HappyVisc® zawiera wysoko stężony mannitol
(70 mg/strzykawkę).
Długotrwałe działanie: Mannitol jest przeciwutleniaczem, który chroni łańcuchy kwasu hialuronowego przed
wolnymi rodnikami i ogranicza ich degradację, tym samym zwiększając czas ich rezydencji w przestrzeni stawowej.
Działanie przeciwbólowe: Dzięki swoim właściwościom
przeciwutleniającym mannitol ma także miejscowe działanie przeciwbólowe.

HAppyVisc® - opakowanie zawiera 3 strzykawki po 2 ml;
1,55% usieciowanego kwasu hialuronowego,
31 mg/ strzykawkę
3,5% mannitolu, 70 mg/strzykawkę

Stabilizator: Dzięki temu, że mannitol jest stabilizatorem termicznym, HAppyVisc® ma zagwarantowaną stabilność jego reologicznych właściwości.
BEZPIECZNY
HAppyVisc® jest produktem dobrze oczyszczonym,
otrzymanym w procesie fermentacji bakteryjnej.

Działanie
przeciwbólowe

Wskazania

HAppyVisc® to wiskoelastyczny hydrożel do wstrzyknięć
wewnątrzstawowych oraz w tkankę okołościegnistą.
Wspiera leczenie bólu wywołanego osteoartrozą oraz tendinopatią.

Instrukcja użycia

Tylko wykwalifikowany personel medyczny, wyszkolony
w technikach wykonywania zastrzyków wewnątrzstawowych
i w tkankę okołościęgnistą, może wykonywać iniekcję HAppyVisc®.

www.forclever.pl
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3 mln Daltonów
Najwyższa lepkość dynamiczna

SKUTECZNA ALTERNATYWA DO WALKI
Z CHOROBA ZWYRODNIENIOWĄ STAWÓW
Kwas hialuronowy, opatentowana struktura siatkowania

Główne zalety preparatu Evisc More 2%:
• zapewnia długotrwałą ulgę w bólu
• poprawia funkcjonowanie i normalizuje objęte stanem chorobowym stawy uśmierzając ból
• sprężysty i lepki, doskonała struktura lepkości dynamicznej
• zapewnia długotrwałą wydajność pojedynczego
wstrzyknięcia
• najwyższej klasy opatentowana technologia
Mechanizm działania Evisc More 2%:
• poprawia właściwości smarujące i amortyzujące płynu
w stawie
• pomaga absorbować wstrząsy mechaniczne, tworząc
barierę ochronną na błonie maziowej pomiędzy powierzchniami stawu
• działa przeciwbólowo
• dzięki innowacyjnej strukturze siatki i wysokiej masie
cząsteczkowej, ulega powolnemu procesowi biodegradacji
• poprawia ruchomość stawów

mPa.s Dynamic Viscosity
lepkość dynamiczna - płynność

Innowacyjna struktura w produktach
Evisc o wyższej lepkości dynamicznej,
zapewniająca większą skuteczność
produktu w porównaniu do produktów usieciowanych.

Wskazania

Zapobiega bólom i ograniczeniom mobilności
we wszystkich stawach maziowych, które powstały
na skutek choroby zwyrodnieniowej.

www.forclever.pl

EVISC MORE - 3 MILIONY DALTONÓW
48 mg kwasu hialuronowego
w 2,4 ml preparatu (2%) (24 mg/1 ml)
Wysoka masa cząsteczkowa
Evisc More 2% to wysokiej jakości żel na bazie kwasu
hialuronowego o opatentowanej strukturze siatkowana
wytwarzany w zaawansowanej, nowoczesnej technologii biofermentacji RDNA. Evisc to naturalny polimer
powszechnie występujący w tkankach łącznych ludzi
i zwierząt, który charakteryzuje się wiskoelastycznością oraz właściwościami smarującymi.
Skład preparatu
48mg kwasu hialuronowego w 2,4 ml preparatu (2%)
(24 mg/1 ml), wysoka masa cząsteczkowa 3 miliony
Daltonów, lepkość dynamiczna mPa.s - 900.000,
opakowanie zawiera jedną strzykawkę 2,4 ml.

Preparat iniekcyjny
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3 mln Daltonów
Najwyższa lepkość dynamiczna

SKUTECZNA ALTERNATYWA DO WALKI
Z CHOROBA ZWYRODNIENIOWĄ STAWÓW
Kwas hialuronowy, opatentowana struktura siatkowania

Główne zalety preparatu Evisc 1%:
• zapewnia długotrwałą ulgę w bólu
• poprawia funkcjonowanie i normalizuje objęte stanem chorobowym stawy uśmierzając ból
• sprężysty i lepki, doskonała struktura lepkości dynamicznej
• zapewnia długotrwałą wydajność pojedynczego
wstrzyknięcia
• najwyższej klasy opatentowana technologia
Mechanizm działania Evisc 1%:
• poprawia właściwości smarujące i amortyzujące płynu
w stawie
• pomaga absorbować wstrząsy mechaniczne, tworząc
barierę ochronną na błonie maziowej pomiędzy powierzchniami stawu
• działa przeciwbólowo
• dzięki innowacyjnej strukturze siatki i wysokiej masie
cząsteczkowej, ulega powolnemu procesowi biodegradacji
• poprawia ruchomość stawów

Skład preparatu
20 mg kwasu hialuronowego w 2 ml preparatu (1%)
wysoka masa cząsteczkowa 3 miliony Daltonów,
lepkość dynamiczna mPa.s - 60.000,
opakowanie zawiera jedną strzykawkę 2 ml.
Wysoka masa cząsteczkowa
Evisc 1% to wysokiej jakości żel na bazie kwasu hialuronowego o opatentowanej strukturze siatkowana wytwarzany
w zaawansowanej, nowoczesnej technologii biofermentacji RDNA. Evisc to naturalny polimer powszechnie występujący w tkankach łącznych ludzi i zwierząt, który charakteryzuje się wiskoelastycznością oraz właściwościami
smarującymi.

mPa.s Dynamic Viscosity
lepkość dynamiczna - płynność

Innowacyjna struktura w produktach Evisc o wyższej lepkości dynamicznej,
zapewniająca większą skuteczność produktu w porównaniu do produktów
usieciowanych.

Wskazania

Zapobiega bólom i ograniczeniom mobilności we wszystkich stawach maziowych,
które powstały na skutek choroby zwyrodnieniowej.

www.forclever.pl

SKUTECZNA METODA LECZENIA CHOROBY
ZWYRODNIENIOWEJ STAWÓW MIĘDZYWYROSTKOWYCH
ZA POMOCĄ KWASU HIALURONOWEGO

Co to jest SpineVisc?
• Jest PIERWSZYM iniekcyjnym kwasem hialuronowym
ze znakiem CE przeznaczonym do artozy stawu międzywyrostkowego kręgosłupa.
• zawiera klinicznie sprawdzone i bezpieczne składniki (API Active Pharmaceutical Ingredients - Aktywny
składnik farmaceutyczny) o doskonałych wynikach klinicznych
• Wyzwala adhezję komórek poprzez namnażanie dzięki
unikalnej formule
• Umożliwia objawowe złagodzenie bólu do 12 miesięcy.
• Daje pacjentowi czas na podjęcie decyzji o zabiegu
chirurgicznym.
• Jest wskazany w artozie stawów szyjnych i piersiowo-lędźwiowych.
• To klinicznie sprawdzona koncepcja z aktywnym
składnikiem farmaceutycznym, ale zarejestrowanym
jako wyrób medyczny.
• Może być również stosowany off - label poza etykietą
jako dodatek do interwencji związanych z zachowaniem ruchu lub nukleoplastyki, a także interwencji
utrwalania międzykręgowego

Wskazania

Zwyrodnienia stawów międzywyrostkowych

Instrukcja użycia

Tylko wykwalifikowany personel medyczny,
wyszkolony w technikach wykonywania zastrzyków
wewnątrzstawowych, może wykonywać
iniekcjęSpineVisc®.

www.forclever.pl

SpineVisc® to sterylna ampułko-strzykawka
20 mg/2 ml z wysoce oczyszczonego 1% kwasu
hialuronowego. Średnia masa cząsteczkowa
1,2 - 1,4 miliona Daltonów.

Preparat
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