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ΠΛΗΡΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΓΙΑ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ • ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ • ΙΑΤΡΟΓΕΝΕΙΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ

‣ Ιδιαίτερα αποτελεσματική ιξωδοελαστική δράση
‣ Άμεση δράση κατά του πόνου και της φλεγμονής
‣ Ταχεία λειτουργική ανάκαμψη

‣ Συνέχιση της ιξωδοελαστικής δράσης
‣ Έλεγχος των συμπτωματολογικών
και φλεγμονωδών συνθηκών
‣ Λειτουργική αποκατάσταση της άρθρωσης
‣ Υψηλή ασφάλεια

Το REGENFLEX® είναι μια ιατρική συσκευή που βασίζεται σε Υαλουρονικό Οξύ εξαιρετικής καθαρότητας, με μοριακό βάρος μεταξύ 800-1.200 kDalton. Το υαλουρονικό νάτριο είναι ένα θεμελιώδες συστατικό του αρθρικού υγρού, καθώς είναι υπεύθυνο για τις ιξωδοελαστικές ιδιότητες
του τελευταίου. Το υαλουρονικό νάτριο που περιέχεται στο REGENFLEX® επιτυγχάνεται μέσω
ζύμωσης, αποφεύγοντας κάθε είδους χημική επεξεργασία τροποποίησης, για να εξασφαλίζεται
ένα απόλυτα καθαρό προϊόν, ελεύθερο από ξένα υπολείμματα στο φυσικό πλαίσιο εφαρμογής.
Το REGENFLEX® STARTER και το REGENFLEX® είναι ενέσιμα προϊόντα που βασίζονται σε ένα
ρυθμισμένο φυσιολογικό διάλυμα (αντίστοιχα 1,6% και 0,8%) άλατος νατρίου υαλουρονικού
οξέος με σημαντικές ιξωδοελαστικές ιδιότητες. Οι συσκευασίες περιλαμβάνουν μια σύριγγα μιας
χρήσης, που περιέχει 2ml αποστειρωμένου απυρογόνου διαλύματος.
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