
Πιστοποιητικό δυναμικού οστεοεπαγωγής DBM (150822-0)

Έλεγχος δυναμικού οστεοεπαγωγής DBM

Κάθε παρτίδα DBM που ενσωματώνεται στον στόκο ALLOMATRIX Putty προσδιορίζεται in vitro με χρήση ανθρώπινων οστεοβλαστικών κυττάρων2, 
σε συσχέτιση με το πρότυπο αθυμικού επίμυος1,2 και με κλινικά αποτελέσματα2 της προσδιοριζόμενης DBM, επαληθεύοντας έτσι ότι χρησιμοποιείται 
μόνον οστεοεπαγωγική DBM στον στόκο ALLOMATRIX® Putty.

Ή

Κάθε παρτίδα DBM που ενσωματώνεται στον στόκο ALLOMATRIX Putty προσδιορίζεται in vitro για μια φυσική πρωτεΐνη (BMP-2) ως υποκατάστατο 
δείκτη δοκιμασίας για οστεοεπαγωγικό δυναμικό.3 Τα αποτελέσματα από αυτόν τον ανοσοπροσδιορισμό συσχετίστηκαν με το πρότυπο αθυμικού 
επίμυος μόνο για την DBM και τον στόκο ALLOMATRIX® Putty3. Ο έλεγχος κάθε παρτίδας DBM με αυτόν τον ανοσοπροσδιορισμό εξασφαλίζει ότι 
χρησιμοποιείται μόνο DBM με δυναμικό οστεοεπαγωγής στον στόκο ALLOMATRIX Putty. 

Προσδιορισμός δυναμικού οστεοεπαγωγής τελικού προϊόντος

Επιπλέον, η συσχέτιση του in vitro προσδιορισμού φυσικής πρωτεΐνης DBM με τον στόκο ALLOMATRIX Putty προβλέπει το δυναμικό οστεοεπαγωγής 
του στόκου ALLOMATRIX® Putty στο πρότυπο αθυμικού επίμυος3. Παρόλο που χρησιμοποιείται μόνο μία φυσική πρωτεΐνη ως δείκτης δοκιμασίας, ο 
συνδυασμός των διαφόρων πρωτεϊνών στην αφαλατωμένη οστική μεσοκυττάρια ουσία (DBM) είναι υπεύθυνος για το δυναμικό οστεοπεπαγωγής της. 
Επιπλέον, δεν είναι γνωστός ο τρόπος με τον οποίο το δυναμικό οστεοεπαγωγής, μετρημένο από αυτόν τον υποκατάστατο ανοσοπροσδιορισμό, θα 
συσχετιστεί με την ανθρώπινη κλινική απόδοση του στόκου Allomatrix Putty.

Εναλλακτικά προς τον in vitro προσδιορισμό της φυσικής πρωτεΐνης της DBM, ο στόκος ALLOMATRIX® Putty μπορεί να προσδιοριστεί in vivo στο 
πρότυπο μυϊκού σάκου επίμυος1 ώστε να επιβεβαιωθεί το δυναμικό οστεοεπαγωγής του τελικού προϊόντος. Δεν είναι γνωστός ο τρόπος συσχέτισης 
των αποτελεσμάτων του μυϊκού σάκου του αθυμικού επίμυος με την κλινική απόδοση.

Το ALLOMATRIX® είναι καταχωρισμένο εμπορικό σήμα της Wright Medical Technology, Inc.
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