CERRAHİ İMPLANT
Gözenekli Yüksek Yoğunluklu Polietilen İmplantlar
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

OMNIPORE cerrahi implantlar

İmplantın Hazırlanması
Omnipore Cerrahi İmplantlar steril satılmaktadır ve asla yeniden sterilize edilmemelidir. İmplant kullanılmasından önce,
ameliyathane personeli pudrasız eldivenler kullanmalıdır. Implant, koruyucu ambalajında operasyon saatine kadar korunmalıdır.
Implantın iç koruyucu poşeti açılır açılmaz, implant ameliyatı yapacak cerrahın tercihine uygun seçilmiş antibiyotik de ilave edilmiş
steril serum fizyolojik içine konmalıdır. Bu implantların kullanımında kesinlikle asepsi kuralları çerçevesinde çalışılmalıdır.
Uygulanacak cerrahi işlemler ve teknikler mutlaka tıp uzmanının sorumluluğundadır.

İmplantın Kesilmesi
OMNIPORE cerrahi implantlar çeşitli cerrahi aletler ile kolaylıkla kesilir. OMNIPORE cerrahi implantlar benzersiz fiziksel
özellikleri, implantın gözenek yapısı bozulmadan kesilmeye ve şekillendirmeye izin verir. DİKKAT: İmplantı cerrahi örtüler
üzerine konmamalı veya bunlar üzerinde şekillendirilmemelidir. Bunların üzerinde ki tüy ve partiküllerin implantları
kontamine etme riski bulunmaktadır. Özel steril bir blok çalışma alanı olarak kullanılabilir.

Şekillendirme
İmplantı birkaç dakika (90°C üzerinde) steril serum fizyolojik içinde tutun. Sıcak tuzlu banyo implanta verilmiş şeklin yumuşamasına
imkan verecektir ve böylece implanta daha rahat şekil verilebilecektir. İmplantın esnekliği bu aşamada kontrol edilmelidir. Eğer
implant rahatlıkla şekillendirilemiyorsa sıcak steril serum fizyolojik içinde daha uzun tutulmalıdr. Sonra implantı arzu ettiğiniz şekilde
sabit tutarak soğumasını bekleyin. Soğuk steril bir serum fizyolojik solüsyonu soğutma işlemini hızlandırabilir.Eğer başka şekillendirme ve
modifikasyonlar gerekiyorsa bu işlemler tekrarlanabilir.

İmplantın Fiksasyonu
Eğer implantın konduğu yere sabitlenmesi arzu ediliyorsa, fiksasyon dikiş, k-tel veya rijid fiksasyon vidaları ile yapılabilir. Vidalama
yöntemi ile fiksasyon yapılacaksa, implant kemiğe baskı yapacak şekilde vida sıkılmalıdır ve en azından vida başı implant ile aynı
yüzeyde oluncaya kadar sıkma işlemine devam edilmelidir. İmplantın sabitlenmesinin bir avantajı, sabitlenmiş implantın
yerinde traşlanması ve şekillendirilmesinin daha saklı yapılabilecek olmasıdır. Bu arada tüm artık malzeme ve debrisin, ameliyat
sahasından sonradan uzaklaştırılması gerekir.

Cerrahi Revizyonlar
OMNIPORE cerrahi implantlar gözenekli yapıları nedeniyle, yumuşak dokuların içine doğru ilerlemesine ve bu bölgenin yeniden
damarlanmasına izin verir. Daha sonra cerrahi revizyon gerektiren hastalarda, cerrah bu damar ve yumuşak dokunun implant içine
doğru büyümesine dikkat etmelidir. İmplantın içine yumuşak doku girmesi bir kere oluştuktan sonra bir revizyon veya implantın
çıkartılması söz konusu olduğunda, implantı çevreleyen doku cerrahi aletlerle eleve edilmeli ve sonra implant bisturi veya cerrahi
makaslarla çıkarılmalıdır.
OMNIPORE cerrahi implantlar steril olarak sunulur ve asla yeniden steril edilemez. Çıkartılmış OMNIPORE cerrahi
implantlar, uygun tıbbi atık kutularına atılmalıdır. Her implant için gerekli ilave bilgileri, endikasyonları ve tedbirleri
implantların kutularına konmuştur.

OMNIPORE implantlar yüksek yoğlunluklu polietilen linear bir formdan üretilmektedir. Polietilen cerrahi komponentlerde
kullanımının uzun bir geçmişi vardır. OMNIPORE cerrahi implantlar içlerindeki birbirleriyle bağlantılı poröz (gözenekli) yapı
nediyle dokuların içlerine doğru büyümesine imkan verirler. Malzeminin sert yapısı, poröz yapının özelliği bozulmadan keskin
bir cerrahi aletle kolaylıkla şekillendirilebilir. Blok, tabaka ve anatomik olarak şekillendirilmiş OMNIPORE cerrahi implantlar
bloklar kraniyo fasiyal iskelet sisteminin restorasyon ve ogmentasyonu için hazırlanmışlardır.
OMNIPORE cerrahi implantların gözenekleri 100 mikrondan büyük boyutlarda ortalamasıyla ve implantın % 50 (Mercury
Intrusion Prosimitry tarafından ölçülmüştür) hacmi ile özellkilerini büyük ölçüde korurlar. Hayvan çalışlmaları göstermiştir ile
de yumuşak dokuların implantların içine doğru ilerlediği kanıtlanmıştır.

Herhangi bir implantın başarısı dikkatli kullanım ve doğru cerrahi tekniğin uygulanmasına bağlıdır.
Gözenekli yapı özellikle hem mikro organizmalarla hem de yabancı cisimlerle kontaminasyon açısından risk taşır. Preoperatif
yapılacak işlemlerle oluşabilecek kontaminasyon riskini azaltmak için, OMNIPORE cerrahi implantlar farklı şekil ve
büyüklüklerde sunulmaktadır. OMNIPORE cerrahi implantlar, implantın konacağı yer hazırlanana kadar koruyucu
muhafazasında saklanmalıdır.

Y™ Tasarımlı Yüz Rekonstrüksiyon ve Kozmetik İmplantlar
YENİ
Design Y Mandible Onlays* ™
Michael J. Yaremchuk, M.D. tarafından geliştirilmiştir.
Design Y Mandible Onlay mandibular defeklerin düzeltilmesinde kullanılır. Ramus yükseklik ve genişliğinin arttırılması amaçlıdır.
Mandibuler konturun belirginleştirilmesi ve devamlılığının sağlanmasında elverişilidir. Implant Kayıt sekmesi ideal ve simetrik bir
yerleştirilmenin yapılmasını sağlar (registration tab). Sağ ve sol 3 farklı ebat, hasta için en uygun oryantasyonun sağlanmasında doktora
yardımcıdır.
™

OP7541
OP7542
OP7543
OP7544
OP7545

YENİ
Design Y Chin™
Michael J. Yaremchuk, M.D. tarafından geliştirilmiştir.
Design Y Chin implant ları üç kısımdan oluşur, sağ ve sol yarımlar ile bunların kolayca birleşmesini sağlayan bağlantı kısmıdır.
Yuvarlak ve kare şeklinde iki tip vardır ve değişik boyutlarda sunulmaktadır. Bu bağlantı sağ ve sol kısımların mandübulanın orta
hattında (alt sınırda) her iki tarafın simetrik olarak kavuşmasını sağlar.

A A

A

B

C

Design Y Chin™
OP8313 Design Y™ Chin – Small Round ................35mm x 32mm x 4.0mm
OP8314 Design Y™ Chin – Medium Round ............37mm x 32mm x 6.0mm
OP8315 Design Y™ Chin – Large Round ................40mm x 32mm x 9.0mm
OP8316 Design Y™ Chin – Small Square ...............35mm x 32mm x 4.0mm
OP8317 Design Y™ Chin – Medium Square ............37mm x 32mm x 6.0mm

* U.S. Patent applications 13/532,283 and 12/342,762
Illustrations are not actual size; please consult dimensional descriptions.
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Y™ Tasarımlı Yüz Rekonstrüksiyon ve Kozmetik İmplant’lar
YENİ
Design Y™ Malar*
Michael J. Yaremchuk, M.D. tarafından geliştirilmiştir.
Design Y Malar’lar yüz iskeletinin yeniden yapılanmasında kullanılır. Design Y Malar implantların
lokalizasyon belirleme işaretleri ile ideal ve simetrik bir şekilde yerleştirilmeleri mümkündür.
Implantlar malar prominensin projeksiyonun yükseltilmesinde kullanılırlar. Kolaylıkla kesilerek veya
kenarları düzeltilerek şekillendirilebilirler. Malar implantlarfazla değişiklik yapmadan kullanılabimek
amacıyla değişik ebatlarda mevcuttur.

A
OP9513
OP9514
OP9515
OP9516
OP9517
OP9518

B

C

Design Y™ Malar – Small – Right ....... 52mm x 26mm x 3.0mm
Design Y™ Malar – Small – Left .......... .52mm x 26mm x 3.0mm
Design Y™ Malar – Medium – Right .....52mm x 27mm x 4.0mm
Design Y™ Malar – Medium – Left .......52mm x 27mm x 4.0mm
Design Y™ Malar – Large – Right ....... ..52mm x 28mm x 5.0mm
Design Y™ Malar – Large – Left ........... 52mm x 28mm x 5.0mm

Design Y™ Inferior Orbital Rim
Inferior Orbital Rim Implant öne doğru bir projeksiyon sağlar ve hastanın ihtiyacına göre
şekillendirilebilir. Küçük bir flanş konumun belirlenmesinde çok yardımcı olur. Vida ile
sabitlemek mümkündür.

A

OP9429
OP9430

Inferior Orbital Rim – Left ................
Inferior Orbital Rim – Right .............

B

48mm x 25mm
48mm x 25mm

Extended Orbital Rim
The Extended Orbital Rim Implant orbital halkanın travma ve konjenital vaklarda inferior ve lateral
kısmının yükseltilmesinde kullanılır. Vida ile fiksasyon mümkündür.

A
OP9539
OP9540

B

Extended Orbital Rim – Left ...............53mm x 31mm
Extended Orbital Rim – Right .............53mm x 31mm

* U.S. Patent applications 13/532,283 and 12/342,762
Illustrations are not actual size; please consult dimensional descriptions.

Yüz Rekonstrüksiyon ve Kozmetik İmplantlar
Two-Piece Chin Design
The Two-Piece Chin implant sağ ve sol yarım olarak iki parçadan
A
B
C
oluşur. Segmentli olmaları implantın yerleştirilmesini kolaylaştırır.
OP8320
Chin –çenelerde
Small ......................
27mm esnek
x 5.0mm
RetruzivTwo-Piece
ve hipoplastik
kullanılır, iki62mm
parçalıx dizayn
OP8321
Two-Piece
Chin
–
Medium
..................
64mm
x
32mm
x 7.0mm
ve anatomik olarak implantın istenen pozisyonda yerleştirilmesini
OP8322
Two-Piece
Chin
–
Large
......................
64mm
x
36mm
x
9.0mm
kolaylıştırır. İmplantlar farklı anterior projeksiyonlardadır.

A
OP 8320
OP 8321
OP 8322

B

C

Two Piece Chin – Small………………………… 62 mm x 27 mm x 5.0 mm
Two Piece Chin – Medium ………………… 64 mm x 32 mm x 7.0 mm
Two Piece Chin – Large ……………………….. 64 mm x 36 mm x 9.0 mm

Osteotomy Gap Implant
Osteotomy Gap Implant genioplasti ve split osteotomilerden sonra
Mandibular kontur düzensizliklerinin giderilmesi için geliştirilmiştir.

A
OP7550 Osteotomy Gap Implant ......................

B

34mm x 19mm

Microtia Rekonstrüksiyonu
Kulak İmplantları
The OMNIPORE Base and Helical Rim Implantları, cerraha helix projeksiyonu yaratmada
büyük bir esneklik sağlar. Cerrah tüm implantı her zaman tam olarak bir vaskuler flep ile
(temporal, parietal fasya olabilir) kapatmalıdır. Daha sonra bunun üzerine bir cilt grefti
konarak implantın ekspoze olmasını önlemelidir. OMNIPORE Ear Implantları konjenital
ve travmatik defektlerin primer ve seconder tamirleri için çok uygundur.

A

B

Ear Base Shape
OP8330
Ear Base Extended – Right ....................................35mm x 53mm
OP8331
Ear Base Extended – Left ......................................35mm x 53mm

A
Helical Rim
OP8328
OP8329

B

Helical Rim – Right ..............................................50mm x 61mm
Helical Rim – Left ................................................50mm x 61mm

Nazal Rekonstrüksiyon
Nasal Sheet
The Nasal Sheet nazal tip projeksiyonlarının yükseltilmesinde destekleyici
olarak kullanılır. Sheet medial krura ve alar kıkırdak arasına yerleştirilir.

A
OP 9536

Nasal Sheet

B

C

…………………………… 40mm x 9mm x 1.1 mm

Paranasal Shape
Yarım ay şeklinde paranasal implantlar hem lateral hem de inferior açıdan priform
apertura’nın yükseltilmesinde kullanılır. Implantlar istenen yükseklik elde edilebilsin
diye şekillendirilebilir. İmplantlar 2 farklı boyda ve sağ / sol olarak mevcuttur.

A
OP9519
OP9520
OP9525
OP9526

B

C

Petite Paranasal – Left ....................... 29mm x 19mm x 6.0mm
Petite Paranasal – Right ..................... 29mm x 19mm x 6.0mm
Large Paranasal – Left ....................... 35mm x 26mm x 9.0mm
Large Paranasal – Right ..................... 35mm x 26mm x 9.0mm

Yeni
Temporal Hollowing
Pterional Implant
Pterional Implantlar, beyine yapılan pterional yaklaşımlardan sonra oluşan temporal kas atrofisi
oluşan hastalarda temporal çöküntüyü düzeltmede kullanılır. Implant temporal kasın altına derine
yerleştirilir ve bir vida ile sabitlenir. Bir büyüklükte sağ ve sol olarak mevcuttur.
Pterional implant Bendblock TF2den küçüktür fakat aynı şekildedir.

A
OP9864
OP9865

B

C

D

Right ................................................45mm x 44mm x 7.0mm x 3.0mm
Left ..................................................45mm x 44mm x 7.0mm x 3.0mm

Yeni
BENDBLOCK TF2 Implant ™
The BENDBLOCK TF2 Implant’lar travmlardan sonra veye temporal kas herhangi bir
rekonstrüksiyon amaçlı mobilize edildiğinde temporal bölgedeki yumuşak doku eksikliğinin
tamirinde kullanılırlar. Sağ ve sol olarak mevcuttur. Bendblock TF2 volum artırıcı pediküller
içerirler. Bisturi ile kolaylıkla hastanın ihtiyacına göre şekillendirilebilirler.

A
OP9857
OP9858
OP9859
OP9860

TF2 Small – Left ..................................76mm
TF2 Small – Right ................................76mm
TF2 Medium – Left ..............................90mm
TF2 Medium – Right ............................90mm

B

C

x 61mm x 19mm
x 61mm x 19mm
x 73mm x 19mm
x 73mm x 19mm

Yeni
BENDBLOCK Implant ™
The BENDBLOCK Implant’lar küçük ve orta derecede split-thickness kraniyal defektlerin ve
kontur deformitelerinin tamirinde kullanılır. Bendblock un üst yüzeyi (superior) yumuşaktır,
alt yüzeyi ise volum ve esneklik sağlayabilecek şekilde pediküllüdür. İmplant bir bistüri ile
kolaylıkla modifiye edilebilir. Kenarları fiksasyon yapmaya uygun şekilde dizayn edilmiştir.

A
. OP6314

B

BENDBLOImCpKl ant ......................95mm x 58mm x

C
4.5mm

Kraniyel Rekonstrüksiyon
YENİ
Craniotomy Gap Wedge
Craniotomy Gap Wedge kraniyotomilerden sonra kalan açıklıkları kapamak
amaçlı dizayn edilmişlerdir. İmplant uçlarından tutularak uzatılabilir veya
defektin kurvaturuna uygun şekillendirilebilir. Her bir steril paketin içinde
iki implant vardır.

A

B

C

D

OP82011 Craniotomy Gap Wedge ...................102mm x 10mm x 4.7mm x 0.60mm

YENİ
Burr Hole Covers
Kraniyal perforatörlerle açılan deliklerin kapatılması için dizayn
edilmiştir. İki ebatı vardır. Büyük kapatıcı kısım rahatlıkla modifiye
edilebilir. Alt kısım ise kraniyal delik ve kemik arasındaki boşluğu
kapatır

A
OP7511
OP7512

B

C

Burr Hole Cover .................................Coming soon
Quantity – 1
Burr Hole Cover .................................29mm x 15mm x 7.0mm
Quantity – 1

Sellar Buttress Implant (SBI™)
Sella turcica’nın tabanın tamirinde kullanılır. İki farklı büyüklük ve yapıdadır.
küçük SBI’de tek bir çıkıntı vardır, büyük SBI de ise 3 tane mevcuttur. Bunlar doktora hem yerleştirmede hem de SBI’yi modifiye etmede kolaylıklar sağlar.

A

B

C

D

OP82007 Sellar Buttress Implant .............................20mm x 20mm x 2.45mm x 0.45mm
OP82008 Sellar Buttress Implant – Large ................40mm x 40mm x 2.7mm x 0.70mm

Kraniyel Rekonstrüksiyon
YENİ
BENDBLOCK™ Cranial Grid Implant
The BENDBLOCK Cranial Grid Implant ‘full thickness’ kraniyal defektler için dizayn edilmiştir. Waffle pattern’deki inferior yüzey güç ve esneklik katar, bunun yanında implant
kolaylıkla kesip şekillendirilebilir. İmplantın şekli kafatasının şekline uyar. Gerektiğinde
steril sıcak serum fizyolojik solusyon içinde tutularak da şekillendirmek mümkündür. Bir
iki dakikalık bekletmeden sonra kolaylıkla şekillendirilen implant istenilen şekilde tutularak
soğutulur.

A
OP9524 CranG.i.ra.i.ld. . ..............................

B

C

110mm x 97.5mm x 5.25mm

Cranial Hemisphere
OMNIPORE Cranial Hemisphere büyük kraniyal defektler için dizayn edilmiştir, böylece cerraha
ısmarlama implantlara ve diğer implant materyallerine bir alternatif olabilir. Kraniyal hemisfer
kafa tasının yarısına uyum sağlar ve bisturi yardımıyla defekti kapatacak şekilde şekillendirilebilir. Kemik ile implantın birbirine uyumlu olarak kenarların teması için, implantın kenarları
makas veya bisturi ile şekillendirilebilir, inceltilebilir. Implantı sabitlemek için, sütür, cerrahi
tel veya kraniyofasiyal sert fiksasyon plakları ve vidaları kullanılabilir.

A
OP82000
OP82001

B

C

Cranial Hemisphere – Right ...............................174mm x 133mm x 5.0mm
Cranial Hemisphere – Left .................................174mm x 133mm x 5.0mm

Block
OMNIPORE Block’lar kraniyofasiyal yükseltme ve rekonstrüksiyonlarda kullanılır. Ameliyat sırasında cerrah,
implanta istediği şekli verebilir, bu sırada poröz (gözenekli) yapıda bir değişiklik olmaz. Ameliyat esnasında
bloklar rahatlıkla şekillendirilebilir ve kenarları traşlanabilir. Bu esnada gözeneklerin yapısının zedelenmesi hakkında
endişe etmeye gerek yotkur.

A
OP6332
OP6333
OP6335
OP6336
OP6338
OP6339

B

C

........................................................13mm x 38mm x 3.0mm
........................................................13mm x 38mm x 6.0mm
........................................................25mm x 50mm x 3.0mm
........................................................25mm x 50mm x 6.0mm
........................................................38mm x 63mm x 3.0mm
........................................................38mm x 63mm x 6.0mm

OMNIPORE Ismarlama Cerrahi İmplantlar
Son ve en gelişmiş bilgisayar görüntüleme ve modelleme teknolojileri kullanılarak
Matrix Surgical USA hastaya özel implantlar, çok daha doğru şekilde dizayn edilebilir.
Böylece


Normal kraniyotomi yeniden yapılandırılabilir



Kafa tabanı ve göz çukuru kemiksel defektleri doldurabilir



Kemik ve yumuşak doku defektleri doldurulup yükseltilebilir

Matrix Surgical USA OMNIPORE gelişmiş modelleme ile ısmarlama olarak aşağıda belirtilen
Konularda kullanılmaktadır.

Komplex Asimetriler
Basit olarak düzeltilemeyen asimetri vakalarında, kemik yüzeyinin ileri derecede düzensiz yüzeylerinde

Yumuşak Doku Defektlerinde
Sert implantlar kemik yüzey ve yumuşak doku sert implantlar ile restorasyonunda

Temel Özellikler ve Faydaları


Poröz yüksek yoğunluklu polietilenden üretilen biyomateryaller kraniyofasiyal
rekonstrüksiyon ve augmentasyon ameliyatlarında uzun süredir kullanılmaktadır.



Hazır ürünlerle karşılaştırıldığında daha kesin uyum. İlave modifikasyonlar ameliyat sırasında yapılabilir.



Operasyon zamanında azalma



Standart kraniyofasiyal sabitleme sistemleri ile tesbit edilebilme



Radyolojik değerlendirmelerde transparant, radyolusent ve MRI da minimal artefakt



Hastalarda, titanyum plaklarda olan aşırı ısı değişimlerindeki hassasiyetin oluşmaması



CT Scan’a uyumluluk (DICOM), datalara şifre kontrollü internet portalinde ulaşım



Etilen oksit ile steril edilebilme



Amerika orijinli

OP89020
OP89021
OP89022
OP89023

OMNIPORE ısmarlama kraniyal implant
OMNIPORE ısmarlama fasiyal implant
Yüzün karşı tarafı için ücret (ısmalarma yüz implantı için)
Defekt alanı için iskelet modeli

OP89024
OP89025

Yüz implantı için steril olmayan şablon
Kraniyal implant için steril olmayan şablon

OP89026

Karşı taraf için steril olmayan implant şablonu

Orbital yapıları ve yüz yapılarını içeren kompleks defektler/doku kayıpları ekstra ücret, zaman ve/veya fiziksel kafatası modeli
ve şablon gerektirebilirler.

Orbital Hacim Doldurma ve Enoftalmus Düzeltmesi
Orbital Sphere
OMNIPORE küreler enükleasyon ve evisserasyon müdahaleleri için kullanılabilirler.
OMNIPORE oküler implantlar makroporöz (makro gözenekli) olarak, implant içine
fibrovasküler büyümeye izin verecek şekilde geliştirilmişlerdir. Şimdi daha pürüssüz
olan dış yüz, sürtünmeyi azaltır.
ÇAP
OP6316
OP6326
OP6327
OP6317
OP6322

Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere

...........................................14mm
...........................................16mm
...........................................18mm
...........................................20mm
...........................................22mm

Ocular Conformer
Ocular Conformer’lar cerrahiden sonra ki iyileşme döneminde kapanmayı ve yapışmayı önlerler.
Küçük, konvex (iç bükey) akrilik yapılar olup, iç yüzeylerinde orbit kurvaturunu simüle ederler.
Ventilli Conformer’lar sterildir ve small, medium, large olmak üzere 3 boyutları vardır.

A
OP9778
OP9779
OP9780

B

Vented - Small ..................................22mm x 19mm
Vented - Medium ...............................24mm x 21mm
Vented - Large ...................................25mm x 22mm

Enophthalmos Wedge
Enophthalmos Wedge’ler göz küresinin elevasyonununda ve anteriorize edilmesinde
Yardımcılardır. Böylece yeniden hacim oluşturulmasına ve orbitin normal büyüklük ve şekline
getirlmesine yardım ederler. Sağ ve sola oryante olmak üzere 2 farklı boydadırlar.

A
OP9541
OP9542
OP9543
OP9544

B

C

Regular – Left ...................................31mm x 22mm x 6.5mm
Regular – Right .................................31mm x 22mm x 6.5mm
Large – Left ......................................39mm x 28mm x 7.5mm
Large– Right .....................................39mm x 28mm x 7.5mm

Orbital Taban Onarımı
OMNIPORE SHEET’ler
OMNIPORE Sheet’ler kraniyofasiyal rekonstrüksiyonda ve augmentasyonda kullanılan
ürünlerdir, değişik boyut ve kalınlıklarda mevcutturlar. Tüm tabakalar sterildir, tek tek
paketlenmiştir. Operasyon sırasında anatomiye uygun olarak şekilllendirilebilirler.
3S tabakalar pürüssüz bir superior yüze sahiptirler ve böylece implantın superior yüzüne
doku yapışması engellenebilir.
Micro Thin Sheet
OP8438

Ultra Thin Sheet
OP7210
OP7212
Sheet
OP6330
OP6331
OP9562

A
........................

B

30mm x 50mm x 0.45mm

A
................. ......
……...................

B

C

38mm x 50mm x 0.85mm
50mm x 76mm x 0.85mm

A
...........................
.....................
..........................

C

B

C

38mm x 50mm x 1.5mm
50mm x 76mm x 1.5mm
38mm x 50mm x 3.0mm

3S Sheet – Smooth Superior Surface

A

OP8312
OP9312

38mm x 50mm x 1.0mm
38mm x 50mm x 1.7mm

...........................................
..............................................

B

C

Channel Sheet
The OMNIPORE Channel Sheet’ler önemli orbital taban ve duvar travmalarının tamiri için
dizayn edilmişlerdir. Kanallar farklı ebatlardakı rijid fiksasyon plaklarının yerleştirilmesine
izin verir İmplant konturları ayarlanabilir, istenen şekilde bükülebilir ve inferior orbital rim,
medial orbital duvar ve posterior kenar gibi stratejik fiksasyon bölgelerine adapte edilebilir.
İmplant pürüssüz bir superior yüzeye sahiptir.

A
OP9530

Channel Sheet ..........................

İmplant görüntüleri bire bir ölçüler değildir.

B

C

50mm x 50mm x 2.0mm

Matrix Surgical USA üzerine
Matris Surgical ABD Atlanta, Georgia, ABD merkezli özel bir şirket olarak 2012 yılında kurulmuştur.
Şirketin çekirdek yönetim kadrosu tıbbi cihaz sektöründe derin alan uzmanlığı ve Gözenekli Yüksek Yoğunluklu Polietilen
Kraniyofasiyal İmplantlar tasarım, geliştirme, üretim, pazarlama ve global dağıtım ile geniş bir deneyime sahiptir.
Matrix Cerrahi ABD'nin lokomotif ürünü OMNIPORE® Cerrahi İmplantlar, gözenekli Yüksek Yoğunluklu Polietilenin
biyouyumlu şeklidir. Şirket kraniyomaksillofasiyal iskeletin rekonstrüksiyonu veya büyütmesi için çeşitli anatomik
konfigurasyonlar ve boyutları 80'den fazla benzersiz ürünler sunuyor. Ürünlerimiz ABD'de ve tüm dünyada 35'den fazla
ülkede distribütörler ile küresel bir ağ üzerinden sağlık hizmeti sunmaktadır.
Firmanın kurucuları özel bir nedenden dolayı Matrix Cerrahi ABD yarattı: kurucular en zorlu klinik problemler için bazı
çözümler sunmaktadırlar. Bu benzersiz ürünleri geliştirmek için dünyanın her yerinden cerrahlar ile yakın işbirliği içinde
çalışan özel odaklı bir şirket oluşturmuştur.

Misyon ve Temel Değerler
Matris Surgical ABD aşağıdaki temel değerler akılda tutularak oluşturuldu:


Müşteri beklentilerini ve kalite ve performans için tanınan endüstri standartları ile dünyanın dört bir yanından
düzenleyici kurumların gereksinimleri ile örtüşen estetik cerrahi için state-of-the-art rekonstrüktif ürünleri tasarlama
ve geliştirmek.



Konjenital ve travmatik hastalıkların tedavisinde ürünlerimizin sağlık uygulayıcının (HCP) tedavi imkanlarını
arttırabilmesi ve bundan dolayı sunulan ürünlerle sağlık hizmeti sunanların uygun seçim yapabilmesi ve hastaların
en iyi sonuçlara kavuşabilmesi



Çalışmalarımız ve başarımız temeli beceri, bütünlük, bağlılık ve özveriye dayanmaktadır. Biz ekip üyelerimize
performans için ayarlanmış yüksek beklentileri için zorlu ve ödüllendirici istihdam sunuyoruz.



Matrix Cerrahi ABD ekip üyelerinde ilerleme için bir tutku ve mükemmelliğe bir taahhüt var. İyi yönetilen, sonuç,
yenilik odaklı organizasyon olmak kararlılığındayız. Biz sürekli müşterilerimiz ile daha iyi ortak olmak ve daha fazla
ileriye dönük, rakiplerimizden daha iyi, müşteri odaklı/bağlı olmak için çalışıyoruz.



Yaşadığımız toplumların çıkarlarına en iyi hizmet ile iyi bir kurumsal vatandaş olmak ve bunun yanı sıra dünya çapında
hayati sağlık hizmetleri sunan insani yardım kuruluşlarına destek sağlamak için çalışıyoruz.

OMNIPORE Surgical Implants and Ocular Conformers are provided sterile by Matrix Surgical USA.
®

DO NOT USE any implant or conformer if the package is open, damaged or wet. All STERILE items
are considered single use and cannot be re-sterilized.

Surgeons should consult the package insert for instructions on the proper use and precautions for any
OMNIPORE Surgical Implants or Ocular Conformers prior to use. For additional information worldwide,
please contact your local OMNIPORE Surgical Implants Distributor; in the U.S., please contact Matrix
Surgical USA directly using the information below.
Distributors should consult their distributor agreements for any claims.

All products manufactured and distributed by Matrix Surgical USA are latex free.
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