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SMARTBRANE rehydrated: excellent adaptation to surfaces without sticking to graft or instrument.
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A SMARTBRANE gyártásánál innovatív, kimagaslóan hatékony szuperkritikus szén-dioxid (scCO2) ala
technológiát alkalmaznak. Ez a folyamat magasfokú tisztaságot eredményez és biokompatibilis alap
új csont azonnali növekedésének. 1,2 Sertés eredetének és a scCO2 tisztítási folyamatnak köszönhető
maximális biokompatibilitást biztosít.
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SMARTBRANE rehydrated: excellent adaptation to surfaces without sticking to graft or instrument.
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el patkányizomba történő szubkután implantálást követően:
TBRANE (M) már beépült az izomszövetbe (MT),
ásos reakciónak nincs jele.
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Két héttel az implantálást követően: az első véredény (BV) képződések megjelennek a
SMARTBRANE-ben (M), gyulladásos reakciónak nincs jele.
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