
System do termicznej dezynfekcji allogenicznych głów kości udowych o średnicy do 56 mm 

Marburg Bonebank

Rozpowszechnione na całym świecie, do dziś ok. 200 000 głów kości udowych 
zostało dezaktywowanych termicznie za pomocą systemu

Zatwierdzony przez Federalny Instytut Szczepionek i Leków Biomedycznych 
im. Paula Ehrlicha (PEI)

Prosta aplikacja śródoperacyjna

Brak konieczności przechowywania w kwarantannie

Nie jest konieczne drugie badanie dawcy

Łatwa ekstrakcja przeszczepu jako „tkanki odpadowej” podczas pierwotnej 
endoprotezy stawu biodrowego

Produkcja, przetwarzanie i przechowywanie przeszczepu w szpitalnych (lokalnych)
bankach kości

Bezpieczny i opłacalny przeszczep



Wymiana protezy
Korekcja deformacji
Złamania wieloodłamowe i rozdrobnione
Utrata kości z powodu infekcji
Staw rzekomy
Fuzje międzytrzonowe
Chirurgia rekonstrukcyjna pourazowa
Operacja endoprotezy
Operacja kręgosłupa
Operacja guza

Wskazania

Dezaktywacja wirusów: HIV 1, HIV 1/0, HIV 2, HTLV, CMV, CPV
(wirus modelowy dla HPV B 19 / Hepa��s B), 
BVDV (wirus modelowy dla Hepa��s C)
Dezaktywacja kiły
Dezaktywacja wirusa Zika
Dezaktywacja bakteryjnych czynników zakaźnych
Zmniejszenie zawartości tłuszczu w przeszczepie
Zachowanie biomechanicznej i biologicznej
właściwości przeszczepu

Efekty

Jednostka sterująca Lobator SD-2

Sterowana mikrokontrolerem jednostka do grzania i chłodzenia z dokumentacją każdego cyklu. 



Zestaw do dezynfekcji

Gwarancja producenta
Każda wyprodukowana par�a jest akredytowana przez ZLG (Centralny Urządd 
Ochrony Zdrowia ds. Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych), 
przechodzi kontrolę higieniczną w zakresie warunków produkcji oraz  posiada 
gwarnacje sterylności.

Wskazanie
Służy do dezynfekcji termicznej w jednostce sterującej Lobator SD-2, 
a następnie do sterylnego zamrażania allogenicznych głów kości udowych. 

Zestaw kontenerów transportowych i magazynowych

Przeciwwskazania / skutki uboczne
Nie dotyczy.

Zestaw wyposażony jest w podwójne twarde opakowanie do przechowywania 
tkanek bez zanieczyszczeń. 

Przechowywanie do -80°C
Dostarczany w stanie sterylnym
Materiał pojemnika zewnętrznego to polistyren (PS)
Materiał pojemnika wewnętrznego to wysokiej jakości plas�k Makrolon® 
Plombowanie kontenera zabezpieczone jest gwintami w trzech różnych kolorach 

Zestaw składa się z opakowania zewnętrznego oraz pojemnika do dezynfekcji. 
Dwuczęściowe opakowanie zewnętrzne wykonane jest z polistyrenu (PS), 
z mechanizmem gwintowanym i uszczelką Evoprene zapewniającą sterylne 
zamknięcie.
Pojemnik do dezynfekcji wykonany jest z wysokiej jakości plas�ku Makrolon® 
i składa się z dwóch komór, spełniając tym samym wymagania stawiane 
pomieszczeniom czystym klasy A.
Dolna część pojemnika mieści głowę kości udowej i jest wypełniona środkiem 
dezynfekującym aż do kreski.
Górna część, pełniąca również funkcję pojemnika transferowego, służy 
do sterylnego zamykania dolnej komory oraz do pobierania płynu dezynfeku-
jącego na końcu procesu.

Zestaw do dezynfekcji spełnia wymagania dotyczące standardów jakości 
i bezpieczeństwa Dyrektywy WE ds. tkanek 2004/3/WE z dnia 31.03.2004, 
Dyrektywy Komisji 2006/1/WE z dnia 08.02.2006 oraz Dyrektywy Komisji 
2006/86/WE z dnia 24.10.2006, zgodnej z  z ustawą o transplantacji TPG 
(rozporządzenie w sprawie tkanek – TPG-GewV) z dnia 26.03.2008 
oraz niemieckim rozporządzeniem dotyczącym regulacji w sprawie wytwarza-
nia leków i substancji czynnych (AMWHV) z dnia 04.04.2008.



MED&CARE Sp. z o. o.
ul. Mławska 13
81-204 Gdynia, Polska
+48 58 776 22 75
+48 506 399 272 
office@medandcare.pl
www.medandcare.pl
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