
 

EXAFLEX 
EXAFLEX Nagy sűrűségű kollagén mátrix, amely nem térhálósított szarvasmarha szívburokból áll. 20 hónaposnál fiatalabb szarvasmarhákból 
származik. A termék lehetővé teszi az újonnan képződött kollagén képződését és az implantátum ezt követő vaszkularizációját. Ezt követően az 
implantátumot átalakítják, és gazdaszövettel helyettesítik. A zsigerekkel való érintkezés esetén az EXAFLEX készülék minimálisra csökkenti a 
tapadási jelenségeket. 
 

HASZNÁLATI JAVASLATOK: Az EXAFLEX membrán és por a következő felhasználásokhoz készült: 
• vizelet inkontinencia, a medencefenék rekonstrukciójában, vulnológia 
• hüvelyi és végbélsüllyedés helyreállítása 
• lágyrész hiányosságok műtéti javítása, mellimplantátum beültetése 
• a has és a mellkas falainak javítása 
• izomlebenyek, szalagok és inak erősítése 
• sérvjavítás, érsebészet, ideg- és duramam javítás. 
• a fogászatban a lágy szövetek sebészi helyreállítására és a csontszövet epiteliális inváziója elleni gáthatásként 
ELLENJAVALLATOK: Szarvasmarha eredetű származékokkal szembeni ismert vagy feltételezett érzékenység. A terméket nem tesztelték terhes 
alanyokon. 
MELLÉKHATÁSOK: Mint minden sebészeti beavatkozásnál, előfordulhatnak mellékhatások. 
ÓVINTÉZKEDÉSEK: A termék eldobható, így a csomagolás felbontása után a maradékot nem lehet újra felhasználni vagy újrasterilizálni. 
Használat előtt ellenőrizze a csomagolás sértetlenségét, ellenkező esetben ne használja. A helytelen használat műtéti jellegű szövődményeket 
okozhat. 
Ne használja a terméket, hacsak nem a gyártó utasításainak megfelelően tárolta. 
FIGYELEMA: termék használata során soha nem szabad kiszáradni, állandóan merítsük steril fiziológiás oldatba. Abban az esetben, ha arra 
kényszerül, hogy szennyezett helyen használja a terméket, javasolt helyi és szisztémás szintű megfelelő intézkedések megtétele a 
szennyeződés/fertőzés visszaszorítása érdekében. 
TÁROLÁS: A terméket tiszta és száraz környezetben kell tárolni. A tárolási hőmérséklet a termék eltarthatósága alatt nem lehet 0 °C / 32 °F alatt. 
NE tárolja hűtött cellákban. 
SZÁLLÍTÁS: A bontatlan szállítás normál körülmények között történhet. Mind a termék, mind az eredeti csomagolás ki van téve rövid ideig tartó 
hőmérséklet-változásoknak. 
UTASÍTÁS: Az alábbi utasítások nem utalnak a sebészeti technikára, és nem helyettesítik az intézményi protokollokat vagy a betegellátásra 
vonatkozó szakmai klinikai ítéleteket. Nyissa ki a csomagolást a műtő aszepszisének tiszteletben tartásával, és rehidratálja a membránt 
szobahőmérsékleten, steril fiziológiás oldatba merítve. A termék hosszú ideig, 2 vagy több órán keresztül vízben is tárolható. A termék antibiotikus 
sóoldatba meríthető. 
 

   A terméket a sebészeti igényeknek és a helyi előírásoknak megfelelően használja. 
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