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Şekil

Fistüllü alandaki plug’ın ana dayanıklılığı, hasta dokunun iyileşebilmesi için gerekli biyo-mekanik bir ön şarttır.
Press-Fit® cerrahi tekniği, alet ve mevcut vaskülarize dokular arasında yakın bir temas durumu sağlamak ve ayırma 
güçlerini nötrelize etmek amacı ile fistüllü alanın çeperleri ve alet arasındaki mekanik etkileşime dayanır.

YAKIN TEMAS VE ANA DAYANIKLIK SAĞLAYAN 
ŞEKİL

DOKU REJENERASYONU

YAKIN TEMAS VE ANA DAYANIKLIK 
GARANTİLEMEYEN ŞEKİL

BAŞARISIZLIK

Çökmeye ve dönmeye karşı etkili dolu parça, piramit vücutlu form ve dönmeye karşı etkili canlı köşeler, fistüllü 
alanda Press-Fit®’e bir ana dayanıklılık vererek, ayırma güçlerini nötralize eder.
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Yeniden emilim mi yeniden şekillendirme mi?

Biyo-malzemenin yeniden emilimi, kollajenaz litik enzimlerin organizmadaki faaliyeti sonucunda gerçekleşir. Klinik 
başarısızlığa sebep olabilecek biyolojik bir işlemin son kısmı veya yeniden şekillendirme algoritmasındaki bir ara 
geçiş olabilir.

Biyo-malzemenin seçilmesi, klinik başarı veya başarısızlığa doğru organizmanın iyileşme mekanizmalarının kontrol 
edilmesindeki en önemli faktörlerdendir.
Press-Fit® yeniden emilmez ve bozulmaz. Tam tersine, doğal kollajen ve kendiliğinden kitlenen şekli sayesinde, 
organizma tarafından doğal iletken bir doku olarak algılanır. Hücresel göçü tetikleyerek yeniden şekillendirme 
sürecini güçlendirir.

BİR MADDE SEÇİMİ

DOĞAL biyo-malzeme
Aktif
Doğal (kollajen gibi hücresiz memeli dokularından elde 
edilmiş) protein polimerlerinden oluşmaktadır. Organizma 
bunu parçası olarak kabul etmekte ve kendi hasarlı 
dokusuymuş gibi iyileştirmektedir (yeniden şekillendirme).

YAPAY biyo-malzeme
İnert
Koruma ve kuvvetlendirme için (cross-link kollajen matriksler, 
seramik gibi) kimyasal olarak işlenmiş doğal polimerlerden 
oluşmaktadır. Fiziksel olarak organizma tarafından tolere 
edilir ama kimyasal ve biyolojik olarak yabancı parçaya 
verilen cevap değişkendir (kapsülleşme).

SENTETİK biyo-malzeme
İnert
Kimyasal sentez ile elde edilen polimerlerden oluşmuştur 
(trimetilen karbonat, polipropilen, poliglikolik asit gibi). 
Fiziksel ve kimyasal olarak organizma tarafından tolere edilir 
ama biyolojik olarak onarım süreci başlamaz (kısmi yeniden 
emilim/kapsülleşme).



Plug’ın görevi, dokunun iyileşmesi için scaffold olmaktır.
İnert (sentetik veya yapay biyo-malzeme) ve dengesiz ise, alandaki doku 
önce iltihaplanıp kapsülleşerek yüksek yüzdesel oranda dışarı atmaya sonuç 
olabilecek bir savunma mekanizmasının çalışmasına sebep olur. İyileşme 
için gerekli olan ve sürekli tekrarlanan cerrahi operasyonlar sonucunda, 
onarım süresi çok uzun olabilir.

Onarma mı rejenerasyon mu?

Press-Fit® tekniği ile yerleştirilmiş aktif bir plug (doğal 
biyo-malzeme), fistüllü dokuda devamlılık yaratır. Bunun 
kendi hasarlı dokusu olduğunu düşündürerek, misafir 
organizmayı kandırır. Bu şekilde, fizyolojik turn-over’ın 
sürelerine göre doku iyileşmesini sağlayacak rejeneratif 
biyolojik algoritma aktif hale gelecektir.

Günümüzde, biyolojik uyumluluk kavramı bir biyo-malzemenin etkisini ölçmede yeterli değildir. Uygulama alanları, 
pasif tolere edilebilirlik sınırının ötesine geçmelidir. Güdümlü Doku Rejenerasyonunun biyolojik algoritmasını 
güçlendirmek adına inert değil aktif olmalıdır.

Press-Fit®, trombozit parçalanma ve birleşmeyi teşvik 
eden doğal kollajen lif demetlerinden oluşmaktadır. 
Büyüme faktörlerinin harekete geçmesi, Güdümlü 
Doku Rejenerasyonunun biyolojik algoritmasını 
çalıştırır.

Doğal ADM olduğundan Press-Fit®, önceden mevcut 
vasküler ağı kendi kalınlığında bırakır. Bu, kanın 
matrikse girmesini sağlayarak, hücresel göçü ve 
doku onarımını hızlandırır.Press-Fit® tekniği ile yerleştirilmiş ADM örneğindeki hücresel invazyon 

(2 ay).



Madde

Birçok farklı araştırma, inert madde kullanımının en iyi sonuç sağlamadığını göstermiştir. Organizma tarafından 
pasif olarak tolere edilen her alet, doku onarımı gerçekleştiremez. Bu sebepten dolayı, en son yapılan araştırmalar 
aktif madde kullanımına doğru yönelmektedir.

Şu anda, doku onarımı için medikal alet üretiminde birçok farklı biyo-malzeme kullanılmaktadır. Biyolojik bakış 
açısından, iki kategoride sınıflandırılırlar:

Press-Fit®, aktif ve doğal bir madde olan hücresiz deri 
matriksi (ADM)’inden oluşmuştur. Patentli dizaynı ve 
malzemenin kökeni, doku onarımını teşvik eden biyo-
mekanik gerekliliklere madde ve şekil olarak uymak 
için tasarlanmıştır.

Aktif olanlar

Doğal: Doğal protein

Hücresel göçü tetiklerler

DOKU ONARIMI

Press-Fit® ADM Plug

İnert olanlar

Emilebilir sentetik: polimer kimyası

Organizma tarafından pasif olarak tolere edilir

PASİF BOZULMA

Diğer plug’lar

Doğal ve aktif olduğundan Press-Fit®, organizma 
tarafından yüksekçe tolere edilir.



Name Code Description Q.ty per package

Press-Fit® PF11-45
Anal Fistula Plug
110x11x4,5mm

Truncated pyramid 
frustum

1
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