Eklemdeki kıkırdak hasarlarının kendi kendini yenilemesi için hücresiz matriks

Amedrix GmbH kim?

ChondroFiller nedir?

Stuttgart, Esslingen'de bulunan Amedrix GmbH
şirketi, yenileyici kıkırdak tedavisi için kolajen
bazlı yenilikçi implantlar geliştiren tıbbi bir
biyolojik teknoloji şirketidir. Yeni ürünler
derken, ACT/MACT'a kıyasla sadece tek bir
cerrahi müdahale gerektiren ve aynı zamanda
da tedavi verimliliği oldukça yüksek olan kendi
kendini yenileme özellikli hücresiz tıbbi ürünler
söz konusudur. İmplantlar Biyotip alanında
yeni bir jenerasyondur.
Sahip olduğumuz beceriler uzun yıllara dayanan
deneyimlere ve Fraunhofer sınır yüzeyler ile
biyolojik işlem teknolojileri enstitüsüyle yapılan
işbirliğine ve de bu yeni matriks teknolojisinin
ticari gelişimine dayanmaktadır.
Bu sayede size çok kaliteli ürünler sunabiliyoruz.

ChondroFiller, eklemlerdeki kıkırdak hasarlarının
kendi kendini yenileyecek tedavisinde kullanılan
yeni türde bir hücresiz kolajen implanttır.
Araştırmalarımızda da gösterildiği gibi eşsiz
kolajen matriksi, kıkırdak hücrelerinin ve kök
hücrelerin vücut içine aktarılmasında mümkün
olabilen en iyi şartları sağlamaktadır. Bu şekilde
de kendi kendini yenileme özelliğini ve çok
değerli olan hiyaline benzer kıkırdakların kısa
bir süre için oluşumunu stimüle etmektedir.
ChondroFiller ürün serisiyle, travma sonucu
veya dejeneratif nedenlerden dolayı oluşmuş
kıkırdak hasarlarının eklemleri koruyarak
ve verimli biçimde tedavisi mümkündür.
Özellikle de kıkırdaktaki küçük hasarlar
erkenden doldurulduğunda, bu hasarlardan
kaynaklanabilecek başka hasarların oluşması
da geniş ölçüde önlenmiş olur.

ChondroFiller hangi endikasyonda
kullanılır ?
Şekli bozulmayan bu matriks, örneğin diz,
omuz ve ayak eklem kemiği gibi hiyalin eklem
kıkırdaklarındaki tam yüzeyli hasarlarında
implant olarak kullanılmak için uygundur. Ürün
ayrıca mikro kırma ve OATS plastik işlemlerinde
de (osteokondral otolog transplantasyon sistemi)
ideal bir alternatiftir.

ChondroFillergel şekli oldukça sağlam bir kolajen
implant olup vücut içine yapılan çok küçük bir
müdahaleyle (mini artrotomi) kolayca ve hızlıca
yerleştirilebilmektedir. Hücre içeremeyen bu
matriks katı, jele benzer bir kıvama sahiptir
ve fibrin yapıştırıcı ile hasarın olduğu noktaya
güvenle ve tam olarak sabitlenir. Araştırmalarda
görüldüğü gibi ürünün kendi kendini yenileme
potansiyeli, kıkırdak hücrelerinin ve kök
hücrelerin çevredeki dokulardan ve sinoviyal
sıvıdan içeri sızmasına dayanmaktadır. Kısa
bir süre içinde çok kaliteli ve değerli eklem
kıkırdağı oluşmaktadır. ChondroFillergel bu
şekilde mikro kırma işleminin ve ACT/MACT'ın
avantajlarını birleştiren ilk üründür.
İmplantlar farklı yüksekliklerde ve çaplarda
bulunur ve istendiği gibi kesilebilir.
ChondroFillergel 3 ila 12 cm2 ölçüleri arasındaki
çeşitli hasar büyüklüklerinin tedavisi için
uygundur.
ChondroFillergel, 2 veya 4 cm çaplarında
ve 4, 6 veya 8 mm yüksekliklerinde alınabilir.

ChondroFillergel'in avantajları
> Tek bir ameliyatla kendi kendini yenileme
özelliği
> İlk etapta hücre geliştirmeye gerek yok
> Hasarlı bölgenin tamamı doldurulur
> Vücuda küçük bir kesik açılarak yerleştirilebilir
> Kişiye özel implant büyüklüğü
> Kolay kullanım
> Kısa ameliyat süresi
> Ucuz
> Depolanabilir ve her an kullanıma hazır

ChondroFillerliquid, 3 cm2'den küçük hasarlar
içine primer sıvı kolajen matriksi doldurmak için
yeni bir iki bölmeli enjeksiyondur. İmplantasyon
işlemi artroskopik biçimde, eklemi daha fazla
açmaya gerek olmadan yapılır. Hasar bölgesi
içine yapılan enjeksiyondan hemen sonra sadece
2-3 dakika içinde şekli sağlam bir implant
matriksi oluşur.
Normal şartlar altında ulaşılması mümkün
olmayan veya zor olan bölgeler de bu
şekilde tedavi edilebilir (örn. dorsal tibia
düzlüğü, retropatellar hasarlar, ayak eklem
kemiği vs.). Ulaşılması zor lezyonlar, en ince

çatlaklar ve oyuklar bile ChondroFillerliquid
ile tamamen doldurulur. Fibrin yapıştırıcısının
kullanılması şarttır. Ortaya çıkan kolajen
implantı, ChondroFillergel isimli ürünle aynıdır
ve araştırmalarda da görüldüğü gibi kıkırdak
dokusunun yeniden sentezi için aynı yenileme
potansiyeline sahiptir.
Enjeksiyon şırıngasında bulunan bölmeler içinde
bir nötrleştirici çözelti ve saf, natif kolajen tip I
bulunur.
Toplam hacim 2,3 mL'dir.

ChondroFillerliquid'in avantajları
> Tek bir ameliyatla kendi kendini
yenileme özelliği
> İlk etapta hücre geliştirmeye gerek yok
> Hasarlı bölgenin tamamı doldurulur
> Artroskopik yöntemle yerleştirilebilir
> Sıvı kolajen uygulaması
> Hasara mükemmel şekilde uydurulur
> Fibrin yapıştırıcısına gerek yoktur
> Kolay kullanım
> Kısa ameliyat süresi
> Ucuz
> Depolanabilir ve her an kullanıma hazır

Vaka örneği
Hasta, erkek, 45 yaşında
Hasar bölgesi: medyal femur kondilus

Ameliyattan 6 hafta sonrasına
ait MRT belgeleri:
İlk başta sıvı içeriği zengin olan
ChondroFillerliquid matriksi hasar bölgesini
tamamen dolduracak biçimde enjekte edildi.

Ameliyattan 6 ay sonrasına
ait MRT belgeleri:
Matriks, mükemmel biçimde entegre olmuş,
isotens ve homojen bir yapıya dönüşmüştür
ve çevredeki kıkırdak dokusundan ayırt
edilmemektedir.

Sipariş bilgisi
Ürün

Özellikler

Sipariş numarası

ChondroFillergel

Çap 2 cm
Yükseklik 4 mm

HCFG-24

ChondroFillergel

Çap 2 cm
Yükseklik 6 mm

HCFG-26

ChondroFillergel

Çap 2 cm
Yükseklik 8 mm

HCFG-28

ChondroFillergel

Çap 4 cm
Yükseklik 4 mm

HCFG-44

ChondroFillergel

Çap 4 cm
Yükseklik 6 mm

HCFG-46

ChondroFillergel

Çap 4 cm
Yükseklik 8 mm

HCFG-48

ChondroFillerliquid

Hacim 2,3 mL

HCFL-23
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