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Better ideas.™

Leukocyte-Platelet Rich Fibrin

- Bez Antykoagulantów
- Bez Bydlęcej trombiny
- Bez Podgrzewania
- Bez Pipetowania
- Bez Drugiego wirowania
- Bez Dodatku substancji chemicznych
- Bez Kosztownych materiałów eksploatacyjnych
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IntraSpin™, L-PRF™ and logo, and  Xpression™ are

trademarks of Intra-Lock® International Inc.

Vacuette® is a registered trademark of Greinger Bio One AG.

U.S. and Worldwide Patents Pending 
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L-PRF™ to trójwymiarowa, autogenna sieć bogatopłytkowej fibryny, 

pozyskiwana z krwi pacjenta1. Dzięki uproszczonej procedurze uzy-

skujemy cienkie, skompresowane i podatne, a jednocześnie mocne 

warstwy bogatopłytkowej fibryny, wytrzymujące szycie. Ta naturalna 

sieć włóknika obfituje w czynniki wzrostu i cytokiny, pochodzące z za-

wartych w niej płytek krwi i leukocytów1.

Obecność tych białek przyspiesza gojenie, zwłaszcza podczas pierw-

szych, kluczowych 7 dni od zastosowania PRF2. Sieć włóknika jest 

matrycą dla efektywnej migracji i proliferacji komórek, bez dodatku 

środków chemicznych czy bydlęcej trombiny3.

www.intra-lock.com

Elementy zestawu do pobierania krwi zostały wyselekcjonowane, aby 

zapewnić biokompatybilność, proste pobieranie i obróbkę próbki krwi.

Better ideas.™

-  Prosty i ekonomiczny4

-  Naturalny - 100% autologiczny4

-	 Cienka	membrana	i	korki	fibrynowe4

-	 Leukocyty,	płytki	krwi	i	włóknik1

-	 Powolne	uwalnianie	przez	≤	7	dni1

-	 Nośnik	dla	materiałów	do	augumentacji	kości5

Leukocyte -
Platelet Rich Fibrin

Klinicznie, L-PRF™ (Leukocyte-Platelet Rich Fibrin) jest prosty w uży-

ciu. Ten biomateriał jest wytrzymały, trwały oraz podatny, co sprawia, 

że łatwo się nim posługiwać. Może zostać przycięty do odpowiedniego 

rozmiaru, a jego elastyczność sprawia, że dostosowuje się do warun-

ków anatomicznych. Przywiera do tkanek i wytrzymuje przeszywanie. 

Dodatkowo nie ogranicza czasu pracy, gdyż w temperaturze pokojo-

wej L-PRF™ jest stabilny przez kilka godzin4.

Niektóre z zastosowań:
- Ubytki kostne5

- Zębodoły poekstrakcyjne1,4,5,6

- Augmentacja zatoki i wyrostka4,5

- Defekty podniebienia7

- Atrofia szczęki1,5

L-PRF™ może działać jako nośnik roz-

drobnionych materiałów do augumenta-

cji kości4. Połączenie takiego materiału 

z matrycą fibrynową znacząco ułatwia 

posługiwanie się nim.

System IntraSpin™ zakłada trójstopniowy protokół postępowania: 

pobranie i odwirowanie krwi pacjenta oraz obróbka włóknikowych 

skrzepów za pomocą zestawu Xpression™. Za pomocą płytki ob-

ciążającej lub tłoka i cylindrów uzyskujemy cienkie membrany lub 

korki fibrynowe do zaopatrywania zębodołów poekstrakcyjnych.

Zastosowania	w	chirurgii	stomatologicznej	i	

szczękowo-twarzowej

System IntraSpin™ został stworzony do bezpiecznego, szybkiego 

przygotowania autogennej fibryny bogatopłytkowej (Platelet Rich 

Fibrin, PRF) z niewielkiej próbki krwi pacjenta, pobieranej w gabi-

necie. PRF może zostać wymieszany z kością autogeniczną lub 

allogeniczną przed zaopatrzeniem ubytku kostnego, co usprawnia 

posługiwanie się nią. PRF wymaga tylko jednego wirowania, bez 

pipetowania, mieszania, podgrzewania czy dodatków. Każdy ele-

ment Systemu IntraSpin™ został specjalnie zaprojektowany oraz 

wykonany tak, aby ułatwić zastosowanie PRF. Elementy systemu 

IntraSpin™ zostały zaakceptowane przez FDA i są zoptymalizowa-

ne, aby zapewnić biokompatybilność i trwałość kliniczną.

Prosty, trójstopniowy protokół przygotowania PRF wymaga pobra-

nia i odwirowania krwi pacjenta oraz obróbki włóknikowych skrze-

pów przy pomocy zestawu Xpression™ Fabrication Kit. System 

składa się z trzech grup produktów, zaprojektowanych specjalnie 

dla tego protokołu.

SPEcyFIKAcjA PRODUKTU

Pakiet 100 probówek próżniowych do pobierania krwi

24 motylki do pobierania krwi

Bezlateksowa staza

WIRÓWKA

Wirówka IntraSpin™ ma specyficzną konfigurację i dynamiczne usta-

wienia. Została skalibrowana i przetestowana, aby uzyskać odpowiedni 

rozdział krwi na warstwy właściwej konsystencji, z uzyskaniem PRF.
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ZESTAW DO OBRÓBKI I NARZĘDZIA

Zestaw do regeneracji tkanek zawiera zestaw Xpression™, który został 

zaprojektowany, aby zoptymalizować ostatni etap obróbki PRF. Wywa-

żona płytka obciążająca powstała, aby kontrolować odsączanie płynu z 

sieci fibryny i uzyskiwać jednakowej grubości membrany. Tłok i cylindry 

służą do uzyskiwania korków fibrynowych. Zestaw i narzędzia zapro-

jektowane zostały tak, aby ułatwić łączenie materiału wszczepowego 

z PRF.

Specyfikacja produktu

Pudełko Xpression™ (pudełko Xpression™ do obróbki matryc PRF) 

Pęseta chirurgiczna

Zakrzywione nożyczki chirurgiczne

Okrągła miseczka ze stali nierdzewnej

Prostokątna miseczka ze stali nierdzewnej

Dwustronna szpatułka do przenoszenia biomateriału

Dwustronny upychacz do biomateriału

Stojak na probówki

RP-6 ReOss™ Powder 0.5ml 
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S Y S T E M

1 ZESTAW DO POBIERANIA KRWI™

System Intra-Spin™ składa się z wirówki IntraSpin™, 

zestawów do pobierania krwi oraz zestawu Xpression™, 

do matryc PRF.

NuMer refereNcyjNy Specyfikacja produktu

L-PRF  System IntraSpin™, 220V (zawiera 

   wirówkę, zestawy do pobierania krwi 

   i zestaw do regeneracji tkanek)

cTR  Pudełko Xpression™

LPRF 455385  Pakiet 100 probówek próżniowych do 

   pobierania krwi

U.S. and other Foreign Patents Pending


