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Orthokine® Vet Irap to innowacyjna, nieoperacyjna metoda walki z cho-
robą zwyrodnieniową stawów i zespołów bólowych kręgosłupa.
Terapia została opracowana przez niemieckich naukowców i od kilku-
dziesięciu lat stosowana jest w licencjonowanych ośrodkach na całym 
świecie.

pozwala na skuteczną walkę z artrozą – chorobą 
zwyrodnieniową stawów

jedyna w swoim rodzaju biologiczna metoda 
wspomagająca leczenie chorych stawów i zespo-
łów bólowych kręgosłupa

w pełni autologiczna, bezpieczna oraz skuteczna- 
poparta licznymi badaniami

znajduje zastosowanie w miejscu dotkniętym pro-
cesem zapalnym, zwykle spowodowanym zmiana-
mi degeneracyjnymi stawów.

zwyrodnienie
stawów łokciowych

zwyrodnienie
stawów

kręgosłupa

zwyrodnienie
stawów skokowych
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zwyrodnienie
stawów

kręgosłupa

zespół
końskiego ogona

zwyrodnienie/ dysplazja
stawów biodrowych

zwyrodnienie
stawów kolanowych

Autologous Conditioned Serum (ACS)
autologicznie kondycjonowane serum

GRUPA CYTOKIN

w procesie kondycjonowanej surowicy przy użyciu 
stężenie poszczególnych cytokin rośnie średnio:

• antagonista receptora IL-1 (IL-1Ra) 190x
• cytokin przeciwzapalnych (IL-4, IL-10) 8x

IL-1 nie obserwuje się ekspresjii wzrostowej cytokin 
prozapalnych.

CZYNNIKI WZROSTU

w procesie kondycjonowanej surowicy przy użyciu, stę-
żenie poszczególnych czynników wzrostu rośnie średnio:

• PDGF (płytkopochodny czynnik wzrostu) 190x
• VEGF (śródbłonkowy czynnik wzrostu) 8x
• FGF-2 (fibroblastyczny czynnik wzrostu) 2x
• TGF-1 (transformujący czynnik wzrostu) 84x

LEKARZE WETERYNARII Z SUKCESEM STOSUJĄ
TERAPIĘ ORTHOKINE® VET IRAP

W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH

• po artroskopii
• przy zwyrodnieniu kręgosłupa
• zapaleniu nerwów rdzeniowych
• inkongruencji w stawie łokciowym
• uszkodzeniu ścięgien (ostrym/przewlekłym)
• dysplazji stawów biodrowych i łokciowych
• przy ostrym zapaleniu stawów z wysiękiem
• przy przewlekłym zapaleniu stawów, gdy kwas 

hialuronowy i kortykosteroidy nie przynoszą 
satysfakcjonujących efektów

• zapalenie/ zwyrodnienie stawów (kwalifikuje się 
każdy staw w organizmie)

• w trakcie leczenia pooperacyjnego, jako terapia 
regeneracyjna

Innowacyjna,  
biologiczna terapia przy 
zwyrodnieniach stawów  
i kręgosłupa
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Pobranie krwi 

Inkubacja

Wstrzyknięcie surowicy

Przechowywanie

Wirowanie
+37º C

-18º C
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PROCEDURA DLA ZESTAWÓW
10 ML ORAZ 60 ML

Pobierz krew 
zachowując za-
sady aseptyki
za pomocą 
strzykawki 
Orthokine®vet 
(10ml)

Pobierz krew 
zachowując za-
sady aseptyki
za pomocą 
strzykawki 
Orthokine®vet 
(60ml)

Zdezynfekuj 
zamknięcie 
strzykawki
Orthokine®vet 
(10ml)

Aspiruj surowi-
cę strzykawką 
20-30 ml.

Umieść krew w 
inkubatorze w 
temperaturze
37°C na 6-9 
godzin

Umieść 
strzykawki 
w inkubatorze 
w temperaturze 
37°C na 24 
godziny

* Ilość obrotów na minutę (RPM) zależy od modelu wirówki* Ilość obrotów na minutę (RPM) zależy od modelu wirówki

Pobierz 
surowicę Ortho-
kine®vet
zachowując 
zasady aseptyki 
obserwując
cały proces 
(4-5 ml)

Przepuść 
Orthokine®vet 
- serum przez
filtr i łącznik 
do strzykawek 
służących
do wstrzyknię-
cia surowicy

Zdezynfekuj 
powierzchnię, 
na której
będziesz 
pracować

Zdejmij osłonkę 
i umieść trój-
kątny otwór
powyżej najniż-
szego punktu 
surowicy

Podanie.

Podanie.

Wiruj strzy-
kawki przez 
10 minut przy 
3000g (RCF)*

Odłam tłok 
i wiruj strzy-
kawki przez 
10 minut przy 
2100 g (RCF)*

Opisz każdą 
strzykawkę da-
nymi pacjenta,
przechowuj w 
temperaturze 
-18°C lub niższej

Opisz każdą 
strzykawkę da-
nymi pacjenta,
przechowuj w 
temperaturze 
-18°C lub niższej

WAŻNE: Przetwarzaj strzykawki tylko 
jednego pacjenta w danym momencie 
i ustawiaj je symetrycznie w wirówce!

WAŻNE: Najpierw podłącz kaniulę do
strzykawki 20-30 ml! Podczas 
przebijania zatyczki ustabilizuj 
tłok trzymając go ciukiem i palcem 
wskazującym!

WAŻNE: Szczelnie zamknij nakrętkę 
typu luer-lock i ustawiaj strzykawki 
symetryczniew wirówce.

WAŻNE: Całkowicie wypełnij strzy-
kawkę i nieodłamuj tłoka!  
Opisz strzykawkę danymi pacjenta.

WAŻNE: Okres przechowywania -
do 12 miesięcy po przetworzeniu.

WAŻNE: Okres przechowywania -
do 12 miesięcy po przetworzeniu.

WAŻNE: Unikaj aspiracji  
krwinek czerwonych!
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Tylko wykwalifikowany personel medyczny, wyszkolony w technikach wykonywania 
iniekcji, może wykonywać terapię DPG PRP.

www.forclever.pl

Orthokine Vet Irap 10 ml
(1 strzykawka w zestawie)

NISKIE KOSZTY INWESTYCYJNE
wirowanie w 10ml wirówkach stołowych

SZYBKA DOSTĘPNOŚĆ
przetwarzanie ACS w ciągu jednego dnia (inkubacja 6-9h)

SYSTEM ZAMKNIĘTY
pobieranie krwi i przetwarzanie odbywa się w jednym,  
zamkniętym zbiorniku

Orthokine Vet Irap 10 ml
(3 strzykawki w zestawie)

NISKIE KOSZTY INWESTYCYJNE
wirowanie w 10ml wirówkach stołowych

SZYBKA DOSTĘPNOŚĆ
przetwarzanie ACS w ciągu jednego dnia (inkubacja 6-9h)

SYSTEM ZAMKNIĘTY
pobieranie krwi i przetwarzanie odbywa się w jednym,  
zamkniętym zbiorniku

Orthokine Vet Irap 60 ml
(1 strzykawka w zestawie)

WYSOKA WYDAJNOŚĆ
średnio 26 ml ACS z 60 ml krwi

ŁATWE PRZETWARZANIE
pozyskiwanie ACS przez dodatkowy otwór

SYSTEM ZAMKNIĘTY
pobieranie krwi i przetwarzanie odbywa się w jednym,  
zamkniętym zbiorniku

Innowacyjna,  
biologiczna terapia przy 
zwyrodnieniach stawów  
i kręgosłupa
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12 ml
9 ml

SYSTEM DPG PRP - jako skoncentrowne żródło autologicznych płytek krwi.
DPG PRP zawiera wiele różnych czynników wzrostu oraz cytokin,które stymulu-
ją gojenie kości i tkanek miękkich.
System DPGPRP to produkt nowej generacji, wykonany zgodnie z zaawansowa-
ną technologią.

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

ZASTOSOWANIE TERAPII DPG PRP W MEDYCYNIE WETERYNARYJNEJ:

liczne schorzenia i kontuzje stawów (biodrowych, łokciowych, kolanowych)

stawy rzekome- powstałe na skutek złamań i braku zrostu po złamaniach

zmiany zwyrodnieniowe w obrębie ścięgien (np. tendinopatia ścięgna Achillesa)

przyspieszenie gojenia tkanek miękkich i trudno gojących się ran

kontuzje (uszkodzenie ścięgien, mięśni i więzadeł)

stany zapalne kości i struktur stawowych

urazy i zmiany przeciążeniowe

dysplazje
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NATURALNA
REGENERACJA TKANEK 
w pełni autologiczna, skuteczna i bezpieczna forma regeneracji

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

PROCES PRP
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hydrożel, płynna endoproteza mazi stawowej

Mechanizm działania

bezpieczne przywrócenie lepkich właściwości płynu stawowego

redukcja tarcia i mechaniczna stabilizacja struktur wspólnych, dzięki wysokiej
gęstości materiału

hydrożel amortyzuje siły wymuszone na strukturach wspólnych, pomagając
zachowywać integralność chrząstki

ulga w ciągłym podrażnianiu stawu, powodowanego przez tarcie

supresja kolonizacji mikrobiologicznej w implancie, dzięki obecności jonów srebra,
wbudowanych w strukturę żelu

ulega powolnemu procesowi biodegradacji - podany dostawowo pełni funkcję
płynnej endoprotezy mazi stawowej, chroniąc chrząstkę do 24 miesięcy

Noltrex VET™ to płynna endoproteza mazi stawowej, stosowana przy III i IV stopniu zwyrodnienia.
Preparat do wstrzykiwania śródstawowego wspiera paliatywne leczenie u pacjentów z osteoartrozą.

ampułkostrzykawka 2,5ml
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UNIKALNY 
SKŁAD

OCZYSZCZONA WODA

JONY SREBRA

JONY SREBRA ROZDZIELENIE TRĄCYCH
O SIEBIE POWIERZCHNI

ODBUDOWA LEPKOŚCI
MAZI STAWOWEJ

TRÓJWYMIAROWY POLIAKRYLAMID

96% ± 1.5

0.0001%-0.0025%

4% ± 1.5

10-12 mln Daltonów
preparat CROSS- LINKED

wprowadzony do stawu NOLTREX 
całkowicie pokrywa równomierną 
warstwą żelu powierzchnie stawową 
oraz błonę maziową. Hydrożelowa 
warstwa tworzy efekt amortyzacyjny, 
zmniejszając obciążenia mechanicz-
ne.

w wyniku odbudowania lepkości 
mazi stawowej następuje poszcze-
rzenie jamy stawowej, przez co na-
leży rozumieć fizyczne rozdzielenie 
stykających się i trących o siebie 
powierzchni uszkodzonego stawu. 
W taki sposób, dzięki redukcji tarcia, 
chrząstka jest chroniona przed dal-
szym uszkodzeniem. Stały bodziec, 
będący przyczyną bólu zostaje od-
dalony.

NOLTREX posiada właściwości po-
prawiające smarowanie, zbliżone do 
naturalnej mazi stawowej. Zaapliko-
wany do problematycznego stawu
preparat, wspomaga odbudowanie 
mazi stawowej, poprzez normaliza-
cję właśiwości fizycznych w obrębie 
stawu.
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90%

Unikalny skład

NORMY
USIECIOWANIA

Płynna, elastyczna forma 
implantu

25 mln
DALTONÓW

Happy Cross® to wiskoelastycz-
ny hydrożel do wstrzyknięć we-
wnątrzstawowych. Wspiera lecze-
nie objawowego bólu w stawach 
dotkniętych osteoartrozą.

Happy Cross® to hydrożel na bazie kwasu hialuronowego 
(35,2 mg/strzykawkę)

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

Happy Cross® zawiera wysoko stężony mannitol  
(77 mg/strzykawkę)

ampułkostrzykawka 2,2ml

kwas hialuronowy (1.6%)

UNIKALNE STĘŻENIE DLA
PRZEDŁUŻONEGO DZIAŁANIA

DŁUGOTRWAŁE DZIAŁANIE
zapewnia żelowe działanie reologiczne, tym samym
maksymalnie zwiększając mechaniczne właściwości kwa-
su hialuronowego

DZIAŁANIE PRZECIWBÓLOWE
dzięki swoim właściwościom przeciwutleniającym manni-
tol ma także miejscowe działania przeciwbólowe.

STABILIZATOR
Dzięki temu, że mannitol jest stabilizatorem termicznym, 
Happy Cross® ma zagwarantowaną stabilność jego reolo-
gicznych właściwości.

wysoko stężony mannitol (3.5%)
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Unikalny skład

90%
NORMY
USIECIOWANIA

Płynna, elastyczna forma 
implantu

25 mln
DALTONÓW

Happy Mini® to wiskoelastycz-
ny hydrożel do wstrzyknięć 
wewnątrzstawowych. Wspie-
ra leczenie objawowego bólu 
w małych stawach, dotkniętych 
osteoartrozą.

Happy Mini® to hydrożel na bazie kwasu hialuronowego 
(16 mg/strzykawkę)

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

Happy Mini® zawiera wysoko stężony mannitol  
(35 mg/strzykawkę)

ampułkostrzykawka 1ml

kwas hialuronowy (1.6%)

UNIKALNE STĘŻENIE DLA
PRZEDŁUŻONEGO DZIAŁANIA

DŁUGOTRWAŁE DZIAŁANIE
zapewnia żelowe działanie reologiczne, tym samym
maksymalnie zwiększając mechaniczne właściwości kwa-
su hialuronowego

DZIAŁANIE PRZECIWBÓLOWE
dzięki swoim właściwościom przeciwutleniającym manni-
tol ma także miejscowe działania przeciwbólowe.

STABILIZATOR
Dzięki temu, że mannitol jest stabilizatorem termicznym, 
Happy Mini® ma zagwarantowaną stabilność jego reolo-
gicznych właściwości.

wysoko stężony mannitol (3.5%)
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Multifunkcyjne  
rozwiązanie  
do stawów i ścięgien

Happy Visc® to hydrożel na bazie kwasu hialuronowego
(31 mg/strzykawkę)

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

Happy Visc® zawiera wysoko stężony mannitol 
(70 mg/strzykawkę)

ampułkostrzykawka 2ml

kwas hialuronowy (1.55%)

UNIKALNE STĘŻENIE DLA
PRZEDŁUŻONEGO DZIAŁANIA

DŁUGOTRWAŁE DZIAŁANIE
zapewnia żelowe działanie reologiczne, tym samym
maksymalnie zwiększając mechaniczne właściwości kwa-
su hialuronowego

DZIAŁANIE PRZECIWBÓLOWE
dzięki swoim właściwościom przeciwutleniającym manni-
tol ma także miejscowe działania przeciwbólowe.

STABILIZATOR
Dzięki temu, że mannitol jest stabilizatorem termicznym, 
Happy Visc® ma zagwarantowaną stabilność jego reolo-
gicznych właściwości.

wysoko stężony mannitol (3.5%)

Unikalny skład
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Evisc More ampułkostrzykawka 2,4 ml
48 mg kwasu hialuronowego/ 2.4ml

3 mln Daltonów
lepkość dynamiczna 900 000 mPa·s.

3 mln Daltonów
Najwyższa lepkość dynamiczna

Evisc More to wysokiej jakości żel na bazie kwasu hialuro-
nowego o opatentowanej strukturze siatkowania, wytwo-
rzony w zaawansowanej, nowoczesnej technologii biofer-
mentacji rDNA.
Evisc to naturalny polimer, powszechnie występujący w 
tkankach łącznych ludzi i zwierząt, który charakteryzuje 
się wiskoelastycznością oraz właściwościami smarującymi.

• zapewnia ulgę w bólu
• poprawia właściwości smarujące w stawie
• wspomaga absorbowanie wstrząsów, chro-

niąc powierzchnie stawu
• poprawia mobilność w stawach
• najwyższej klasy opatentowana technologia
• sprężysty i lepki - doskonała struktura lepko-

ści dynamicznej, zapewniająca długotrwałą 
wydajność pojedynczego wstrzyknięcia

Mechanizm działania:

Wskazania
Zapobieganie bólom i ograniczeniom ruchowym we 
wszystkich stawach maziowych, spowodowanych  
zmianami zwyrodnieniowymi.
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3 mln Daltonów
Unikalna struktura siatkowania

Evisc 1% ampułkostrzykawka 2 ml
20 mg kwasu hialuronowego/ 2ml

3 mln Daltonów
lepkość dynamiczna 60 000 mPa·s.

• zapewnia ulgę w bólu
• poprawia właściwości smarujące w stawie
• wspomaga absorbowanie wstrząsów, chro-

niąc powierzchnie stawu
• poprawia mobilność w stawach
• najwyższej klasy opatentowana technologia
• sprężysty i lepki - doskonała struktura lepko-

ści dynamicznej, zapewniająca długotrwałą 
wydajność pojedynczego wstrzyknięcia

Mechanizm działania:

Evisc 1% to wysokiej jakości żel na bazie kwasu hialu-
ronowego o opatentowanej strukturze siatkowania, wy-
tworzony w zaawansowanej, nowoczesnej technologii 
biofermentacji rDNA.
Evisc to naturalny polimer, powszechnie występujący 
w tkankach łącznych ludzi i zwierząt, który charaktery-
zuje się wiskoelastycznością oraz właściwościami sma-
rującymi.

Wskazania
Zapobieganie bólom i ograniczeniom ruchowym we 
wszystkichstawach maziowych, spowodowanych  
zmianami zwyrodnieniowymi.
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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 i najwyższym poziomie 
wiarygodności. Wysoka jakość randomizowanych badań z udziałem ludzi.

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)

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 wy-
stępującego w ludzkim kolagenie typu I.

Ten fragment białka (P-15) odpowiada za przy-
łączanie i proliferację komórek kościotwór-
czych. Komórki te wiążą się z syntetycznym 
peptydem P-15 obecnym w preparacie i-FAC-
TOR.

Kość

Włókno ludzkiego 
kolagenu typu I

Włókienko
kolagenowe

Łańcuch
peptydowy

Fragment P-15
w strukturze 
białkowej
kolagenu

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

Czynnik przyłączający komórki o doskonałej skuteczności, popartej danymi i 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 odpo-
wiednio 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

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

PRZYCIĄGANIE
P-15 ułatwia i przyspiesza wrastanie 

kości, pobudzając przepływu komórek 
naprawczych z otaczających tkanek.2

PRZYŁĄCZANIE
Komórki wykazują wysokie powinowactwo do peptydu P-15. 
Po przyłączeniu się komórki kontynuują budowanie macierzy 
kostnej, wskutek działania sił trakcyjnych. Przyłączanie komó-

rek ułatwia naturalny mechanizm hepatotaksji.2,3,4 

AKTYWOWANIE
Peptyd P-15 stymuluje tworze-
nie się tkanki kostnej poprzez 

ułatwianie przyłączania komórek, 
a następnie poprawę ich wiązania 

się, proliferacji i różnicowania, 
zwiększając stężenie transformu-
jącego 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 

Wykazano,  
że preparat i-FACTOR za-
wierający peptyd P-15 uzy-
skał korzystniejsze wyniki 
statystyczne w porównaniu  
z przeszczepem auto-
gennym w odniesieniu 
do ogólnej skuteczności 
klinicznej w ciągu jednego 
roku i dwóch lat.6,7

Skuteczność fuzji Skuteczność neurologiczna

0%
Dobre wyniki 

dotyczące bezpieczeństwa

20%

40%

Ogólna skuteczność

60%

80%

p = 0.1804

p = 0.8123 p = 0.1379

p = 0.0302

88.9%
85.8%

94.4%

79.4%

74.1%

76.7%

69.1%

93.7% 93.0%
94.9% 93.7% 95.4%

90.7%

68.7%

56.9%

69.8%

56.4%

i-FACTOR, 12 miesięcy Przeszczep autogenny, 12 miesięcy

Skuteczność implantu NDI

i-FACTOR, 24 miesiące Przeszczep autogenny, 24 miesiące

p = 0.6944

p = 0.2907

p = 0.4220 p = 0.2195 p = 0.3085

p = 0.0382

KORZYSTNIEJSZE 
WYNIKI STATYSTYCZNE 

www.forclever.pl
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Wskazania

900-010 1.0cc

900-025

Masa i-FACTOR Putty

2.5cc

900-050

Masa i-FACTOR Putty

5.0cc

900-100

Masa i-FACTOR Putty

10.0ccMasa i-FACTOR Putty

Dostępne rozmiary

DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ GRUBOŚĆ

950-012

Dostępne rozmiary

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 4mmPreparat i-FACTOR Flex FR

Wskazania do stosowania masy Putty
i-FACTOR Bone Graft jest preparatem kościozastępczym służącym do uzupełniania braków lub ubytków kostnych w zastosowaniach ortopedycz-
nych 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 ortope-
dycznych w obrębie układu szkieletowego (tj. kręgosłupa i kończyn). Ubytki kostne mogą być skutkiem przebytego zabiegu chirurgicznego lub 
urazu kości.

Bezpieczna, poparta dowodami 
technologia zapewniająca przewi-
dywalne rezultaty

Oddziaływanie powierzchniowe 
bez powstawania ektopowej tkanki 
kostnej

Wyższa skuteczność kliniczna  
w porównaniu z przeszczepem au-
togennym przy fuzji ACDF z usunię-
ciem pojedynczego krążka

Najbardziej rygorystyczna procedu-
ra rejestracji (zatwierdzenie ame-
rykańskiej Agencji ds. Żywności  
i Leków)

Możliwość przechowywania w tem-
peraturze pokojowej i 3-letni ter-
min przydatności

Korzystniejszy profil bezpieczeń-
stwa klinicznego i bogate doświad-
czenie 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 kościotwór-
czych w celu pobudzania naturalnego procesu gojenia się tkanki kostnej. Jego nowatorski mechanizm działania ma celu wspomaganie bezpieczne-
go i bardziej przewidywalnego powstawania tkanki kostnej, w porównaniu z dostępnymi w sprzedaży czynnikami wzrostu kości.

www.forclever.pl
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PerOssal®

SYNTETYCZNY OSTEOKONDUKCYJNY SUBSTYTUT KOŚCI
DŁUGOTRWAŁA OCHRONA PRZED KOLONIZACJĄ DROBNOUSTROJOWĄ
CAŁKOWICIE BIODEGRADOWALNY PODCZAS OSTEONEOGENEZY
BRAK POTRZEBY PÓŹNIEJSZEJ EKSPLANTACJI

PerOssal®- resorbowalny substytut kości
51,5% nanokrystalicznego hydroksyapatytu

48,5% siarczanu wapnia

Postać dawkowania i wielkość opakowania

PerOssal® jest przeznaczony do uzupełniania ubytków 
kostnych. Po dokładnym oczyszczeniu chirurgicznym 
i miejscowym lub ogólnoustrojowym zastosowaniu anty-
biotyków, może zostać również wszczepiony w miejscach 
zakażonych lub zanieczyszczonych.

PerOssal® jest syntetycznym, biodegradowalnym i oste-
okondukcyjnym materiałem kościozastępczym przezna-
czonym do odbudowy i wypełniania ubytków kostnych.

Jego unikalna mikroporowata struktura zapewnia równo-
mierne wchłanianie substancji płynnych (np. antybioty-
ków) i ich kontrolowane trwałe uwalnianie. 

PerOssal® ma porowatą strukturę, która pozwala na bez-
pieczny wychwyt roztworów wodnych: 0,5 ml na 6 peletek 
i 4 ml na 50 peletek.

PerOssal® jest idealnym materiałem nośnym.

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 do fio-
lek, które są chronione przez podwójne opakowanie 
do odklejania (wewnętrzne i zewnętrzne opakowa-
nie sterylne).

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 zgod-
nie z indywidualnym antybiogramem przy minimalnych, 
systemowych efektach ubocznych
• Przedłużone działanie
Po namoczeniu z obecnością antybiotyków zapewnia długo-
trwałą (10 dni) ochronę materiału kościozastępczego przed 
kolonizacją wrażliwymi patogenami bakteryjnymi
• Biodegradowalność
Pełne pochłanianie w zależności od wielkości ubytku miej-
sca implantacji i jakości otaczającej ją kości zazwyczaj w cią-
gu 6 miesięcy 

Wskazania

PerOssal® jest przeznaczony do wypełniania lub rekon-
strukcji ubytków kostnych. W przypadku zakażenia lub ska-
żenia kości, zaleca się stosowanie PerOssal® po uprzednim 
usunięciu obrzęku chirurgicznego i jednoczesnym systemo-
wym i/lub miejscowym podaniu antybiotyków PerOssal®.

www.forclever.pl
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PerOssal® 
Resorbowalny substytut kości
Rozmiary opakowań & objętość zbiorcza
PerOssal® jest wskazany do wypełniania lub rekonstrukcji ubytków kostnych. 
Dostępny jest w następujących wielkościach opakowań:

6 peletek = 1,5 cm3 - całkowita objętość 1,5 cm3

12 peletek = 3 cm3 - całkowita objętość 3 cm3

50 peletek = 12,5 cm3 - całkowita objętość 12,5 cm3

^

^

^

Uwaga:  
1 peletka = 0.25 cm3^

1x6

2x6

1x50

1,5 cm3 
całkowita
obiętość

3 cm3 
całkowita
obiętość

12,5 cm3 
całkowita
obiętość

www.forclever.pl
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DAWKOWANIE
Orthokine Vet irap

Wskazania i reżim lecznia dla końskich stawów i inych struktur maziowych

Zalecenia dotyczące wskazań i dawkowania w terapii dla małych zwierząt

STAW KOPYTOWY

CHRONICZNE ZAPALENIE STAWÓW POOPERACYJNE
(ZMIANY PATOLOGICZNE OCD)

OSTRE ZAPALENIE 
STRUKTUR MAZIOWYCH

ILOŚĆ NA INIEKCJE ILOŚĆ NA INIEKCJE ILOŚĆ NA INIEKCJE

4-6 mL 4-6 mL 2-4 mL

2-4 mL 4 mL 2-4 mL

4-6 mL 4-6 mL 2-6 mL

4-6 mL 4-6 mL 4-6 mL2-3
co 8-14 dni

2-3
co 8-14 dni 0-2

4-8 mL 4-8 mL 4-8 mL

4-8 mL 4-8 mL 4-8 mL

4-8 mL

NADGARSTEK

DAWKA

0,5 - 1,5 mL

1 mL

3 mL

1 - 2 mL

1 - 2 mL

3 - 4

3 - 4

2

3 - 4

3 - 4

7 - 14 dni

7 - 14 dni

7 - 14 dni

7 - 14 dni

7 - 14 dni / co 3 dni

ILOŚĆ WSTRZYKNIĘĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ

ŁOKIEĆ

BARK

KOLANO

BIODRO

STAW PALICZKOWY

ACL REKOSNTRUKCJA

TPLO

UAP CHIRURGIA

ZEWNĄTRZOPONOWO

OKOŁOŚCIĘGNOWO

ELEMENTY ŚCIĘGNA

DOMIĘŚNIOWO

4-8 mL 4-8 mL

1-2 mL 1-2 mL 1-2 mL

6-8 mL 6-8 mL 4-8 mL

2-4 mL 2-4 mL 2-4 mL

POWTÓRZENIA POWTÓRZENIA POWTÓRZENIA

STAW PĘCINOWY

STAW NADGARSTKOWY

STAW ŁOKCIOWY

STAW BARKOWY

STAW TMT

STAW PRZEGUBOWY

STAW KOLANOWY / TRZY SEKCJE

STAW BIODROWY

ARTOZA

TENDINOPATIA

NADWYRĘŻENIE MIĘŚNI

POOPERACYJNE WYPADANIE DYSKU /
PRZEPUKLINA

STAW NADGARSTKOWY / POJEDYNCZA SEKCJA

www.forclever.pl
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Tabela przygotowana po 2000 iniekcji dostawowych preparatem NOLTREX VET™
Iniekcje wykonane przez lek. wet. Piotra Kowalczyka

STAW SKOKOWY 0,2 - 0,3 mL

0,3 - 0,5 mL

0,3 - 0,5 mL

0,3 - 0,4 mL

0,3 - 0,5 mL

0,4 - 0,5 mL

0,5 - 0,8 mL

0,5 - 0,8 mL

0,7 - 0,8 mL

0,7 - 0,8 mL

0,6 - 0,8 mL

1 - 1,5 mL

0,8 - 1 mL

0,8 - 1 mL

0,8 - 1 mL

1 - 1,3 mL

1,3 - 1,5 mL

1,3 - 1,5 mL

1,3 - 1,5 mL

1,3 - 1,5 mL

1 - 1,3 mL

2 - 2,5 mL

1,5 - 2 mL

2 - 2,5 mL

1,5 - 2 mL

0,6 / 0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7 / 0,8

0,7 - 0,8

0,7

0,7 - 0,8

0,7 / 0,8

0,7 / 0,8

0,7 / 0,8

0,7

0,7 / 0,8

0,8 / 0,9

0,9 / 1,2

0,9 / 1,2

0,9 / 1,2

0,9 / 1,2

0,8 / 0,9

0,9 / 1,2

0,9 / 1,2

0,9 / 1,2

0,9 / 1,2

> 5 kg 10 -15 kg 20 - 30 kg 30 - 40 kg <50 kgIGŁA (mm) IGŁA (mm) IGŁA (mm) IGŁA (mm) IGŁA (mm)

STAW KOLANOWY

STAW BIODROWY

STAW ŁOKCIOWY

STAW BARKOWY

WSKAZANIA DOTYCZĄCE DAWKOWNIA NOLTREX W TERAPII DLA PSÓW Da
wk

ow
an

ie

DAWKOWANIE
Noltrex Vet™

OCZYSZCZONA WODA

ampułkostrzykawka 2,5 ml

JONY SREBRA

TRÓJWYMIAROWY POLIAKRYLAMID

96% ± 1.5

0.0001%-0.0025%

4% ± 1.5

www.forclever.pl
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WSKAZANIA DOTYCZĄCE DAWKOWANIA HAppyMini® W TERAPII DLA PSÓW

®

WSKAZANIA DOTYCZĄCE DAWKOWANIA HAppyVisc® W TERAPII DLA PSÓW

STAW KOLANOWY

STAW KOLANOWY

STAW BIODROWY

STAW BIODROWY

STAW ŁOKCIOWY

STAW ŁOKCIOWY

0,5 - 0,75 mL

1 - 1,5 mL

0,5 - 0,75 mL

1 mL

0,5 - 0,75 mL

1 mL

-

2 mL

-

2 - 2,5 mL

1 mL

1 - 1,5 mL

Małe stawy,  
tj. paliczki / staw skokowy 1 mL

2 mL

Małe stawy,  
tj. paliczki / staw skokowy 1 mL

1,5 - 2 mL

Małe stawy,  
tj. paliczki / staw skokowy 1 mL

1 mL

Małe rasy

Małe rasy

Średnie rasy

Średnie rasy

Duże rasy / olbrzymie

Duże rasy / olbrzymie

ampułkostrzykawka 1 ml

ampułkostrzykawka 2 ml
(3 ampułkostrzykawki w opakowaniu)

www.forclever.pl
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WSKAZANIA DOTYCZĄCE DAWKOWANIA EVISC® W TERAPII DLA PSÓW

WSKAZANIA DOTYCZĄCE DAWKOWANIA EVISC MORE® W TERAPII DLA PSÓW

STAW KOLANOWY

STAW KOLANOWY

STAW BIODROWY

STAW BIODROWY

STAW ŁOKCIOWY

STAW ŁOKCIOWY

0,5 - 0,75 mL

1 - 1,5 mL

0,5 - 0,75 mL

1 mL

0,5 - 0,75 mL

1 mL

2 - 2,5 mL

2 mL

1 - 1,5 mL

2 - 2,5 mL

2 - 2,5 mL

1 - 1,5 mL

2 mL

2 mL

1 mL

1,5 - 2 mL

1,5 - 2 mL

1 mL

Małe rasy

Małe rasy

Średnie rasy

Średnie rasy

Duże rasy / olbrzymie

Duże rasy / olbrzymie

DAWKOWANIE
EVISC 1%

DAWKOWANIE
EVISC MORE 2%

Da
wk

ow
an

ie

ampułkostrzykawka 2 ml

ampułkostrzykawka 2,4 ml

www.forclever.pl
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