


Seramik hidroksiapatit granüllerinin yayılmış olduğu kollajen yapısından oluşturulmuştur 

• Hidroksiapetit granüller materyale kemik-iletken özelliklerini vermektedir
• Hidroksiapetit diş minesinin, diş kemiğinin ve kemiğin temel mineral bileşenidir ve

yavaşça tekrardan emilmektedir
• Kollajen COLLAPAT® II’ye hemostatik gücünü vermektedir ve birkaç hafta içinde

tamamen emilebilmektedir.
• Kollajen sığırların alt derisinden elde edilmektedir.
• Kollajen elde etme işlemi Fransa’daki tam entegre üretim tesisine gerçekleştirilir. (Lyon

yakınlarında, Chaponost)

Üretim prosedürü aktive olmamış virüslerde belirlenmiş aşamalardan ve prionlar gibi 
geleneksel olmayan geçişgen ajanları içine alır. 

Süngerin 3 boyu bulunmaktadır. Collapat yüzeyi, MEB 100 μm 

Kollajen kemik hücrelerinin kemik yerine geçen madde içinde göçüne imkan vermektedir, 
bunu yaparken kemik dokusunun yeniden oluşumunu güçlendirmektedir. Yeni oluşmuş 
bulunan kemik dokusu (olgunlaşmamış doku) birkaç hafta içinde olgunlaşmış kemiğe 
dönüşecektir.  Kemik yerine geçen madde kemik oluşumu yoluyla sağlıklı doku tarafından tam 
anlamıyla kolonize edilmektedir ve kollajen matrisin yerini yeni sentezlenmiş kemik 
almaktadır.  



 
 
COLLAPAT® II çeşitli kemik eksikliklerini doldurmak için kullanılmaktadır. 
 

• Kortiko-süngerimsi kemik parçalarının çıkarılmasından sonra. 
• Tümör rezeksiyonundan sonra 
• Revizyon protezlerinde 
• Cerrahi spondilodezde. 
• Psödartroz durumlarında. 
• Osteo-sentez ile tedavi edilen belirli kırıklarda 

 

 
 
COLLAPAT® II aynı zamanda maksillofasyal cerrahide kemik lezyonlarının doldurulması için ve 
odonto-stomatolojide kullanılmaktadır. 
 

• Yirmi yaş dişlerinin veya gömülü küpidlerin çıkarılmasından sonra. 
• Radiküler veya diş kistlerinin çıkarılmasından sonra. 
• Periodontal cep debridmanı 
• Sinüs greftleri için dolgu 
• Söküm sonrası kemik stoğunun restorasyonu, implantların doldurulmasından önce 

travma veya tümörlerde. 
 
 

KULLANIM ÖRNEKLERİ 
Klinik verilerde belirli kullanım şekillerine atıf yapılmıştır 

 
• Omurga cerrahisinde: 

* Servikal füzyon kafesi içinde tek başına. 
* Lomber (bel) cerrahide: otogreft ile karıştırılır ve osteosentez materyali ile temas halindedir.  
 

• Ayak cerrahisinde: Hallux Valgus tedavisinde:  
Osteotominin sebep olduğu defektlerin doldurulması ve ardından vidalarının çıkarılmasından 
sona ortaya çıkan boşluğun doldurulması için.  
 

• Total protezde diz ve kalça, keskinleştirilmiş kemik ve protez arasında. 
• Ligomentalplastide diz: kemik greftinin alındığı yerlerin doldurulması ve tibiyal tünele 

girilmesi için. 
 
 



CERRAHİ SÜREÇ 
 

 
Total diz değiştirme işleminde Cerrahi Prosedür örneği 

 
• COLLAPAT ® II tedavi edilecek olan bölgenin yeterli bir şekilde hazırlanmasından sonra 

mükemmel seviyede steril operasyon koşullarında kullanılmalıdır. 
• COLLAPAT®II uygulamaya imkan vermek için istenilen boyutta cerrahi makas 

kullanılarak kesilebilir. Doku sıvıları, antibiyotik veya tuzlu solüsyon ile ıslatıldıktan 
sonra, COLLAPAT ® II yumuşak ve hamur gibi bir kıvama gelir, dolayısıyla doldurulacak 
boşluğun iyi bir şekilde doldurulmasını sağlamaktadır.  

• Drenaj şiddetle tavsiye edilmektedir ancak drenajların COLLAPAT® II ile doğrudan 
temas halinde olmamasına dikkat edilmelidir. İmplantın yapıldığı alanın yıkanmasından 
kaçınılmalıdır.  

• COLLAPAT® II sonuç olarak ortaya çıkan cerrahi sonrası enfeksiyon durumunda 
çıkarılmak üzere tasarlanmamıştır. 

• Geniş alana yayılmış ve çok derin kemik lezyonlarının olması halinde veya 1 veya 2 
cm’den daha fazla segmentli defo olması durumunda otolog kemik traşlarıyla PRP 
(Platelet açısından zengin plazma) COLLAPAT® II ile kombine edilmelidir.  

• Kemiklerdeki dengesizlikler destekleyici osteosentezi gerektirir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KULLANIM SIRASINDAKİ AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE ÖNLEM ALINMALIDIR 

 
• COLLAPAT ® II sınırlarda şekil istikrarı veya direnç göstermez. Bu nedenle stabil 

olmayan kemik maddesinin kaybı için kullanılamaz, sadece destekleyici osteosentez ile 
birlikte kullanılır. 

• COLLAPAT® II kuru form şeklinde kullanılmamalıdır ancak kullanım öncesinde 
nemlendirilmelidir. Kemiğin yeniden oluşumunun az olduğu bölgelerde COLLAPAT ® II 
tek başına etkisizdir ancak otolog süngerimsi doku, PRP (Platelet açısından zengin 
Plazma) ile birlikte ve/veya otolog kemik iliği enjeksiyonun ardından kullanılabilir.  

• İstenmeyen vakalarda yetersiz yeniden oluşum olasılıklıdır, özellikle çok önemli 
derecede kemik kaybı hallerinde veya kemiğin yeniden oluşumunun az olduğu yerlerde 
görülebilir.  Bu vakalar endikasyonların ve talimatların sık sıkıya takip edilmesi 
neticesinde önlenebilir.  

• COLLAPAT® II’nin tekrardan kullanımıyla ilgili deneyimler sınırlıdır, bu nedenle 
kollajenin harici bir yerden gelmesi durumunda, olası alerjik reaksiyon kaynakları göz 
önünde tutulduğunda dikkatli olunması önerilmektedir. 

• COLLAPAT® II, cerrahi uygulanmış bölgede akut veya kronik enfeksiyon olması halinde 
veya yüksek dozda kortikosteroid tedavisi alınırken kullanılmamalıdır.  

• Collapat® II aşağıda belirtilen durumlarda ve belirtilen hastalık hallerinde 
kullanılmamalıdır:  

>Septisemi 
>Ciddi kemik dejenerasyonu veya başlıca osteoporoz 
>Osteomalezi (kemik yumuşaması)  
>Hiper-paratiroidizm 

• COLLAPAT® II Hamile kadınlarda kullanılmamalıdır 
• COLLAPAT® II’yi ambalajını açtıktan sonra hemen kullanınız. 
• COLLAPAT®II’yi  paketinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. 
• Ambalajı hasarlı ise COLLAPAT ® II’yi kullanmayınız.  
• COLLAPAT® II istenen boyutta kesilmiş ise ürün kalıntılarının elimine dilmesi gereklidir.  
• Enfeksiyon riskine sebep olabilecek şekilde ambalajın açılmasının ardından COLLAPAT 

® II saklanmamalıdır.  
• COLLAPAT ®II tek kullanımlık bir üründür, yeniden sterilize edilmemelidir.  
• Metil metrakrilat sementte kollajen yapışkanlık kuvvetini kaybettiğinden, bu sementle 

beraber prostetik materyallerin bağlanması gereken kemik yüzeylerine COLLAPAT II 
uygulanmamalıdır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COLLAPAT®II FAYDALARI 
 
 

 

Osteokondüktif (kemik geçirgen): yoğun 
yeniden kemik oluşumu sayesinde sağlıklı 
ortotopik doku tarafından tam anlamıyla 
genel olarak kolonize edilmektedir.  
Hemostatik etki: Kapladığı kemik 
yüzeylerinde ve kısmen serbest kalmış 
kaslarda ve cerrahi sırasında değiştirilenlerde 
bu etki bulunur ve kanamayı bir veya iki 
dakika içinde durdurur  
Kalıp ve kesme işlemi için kullanıma hazırdır 
ve işlenmesi kolaydır:  
Hidrofilik: Kan ve doku sıvıları ile temas 
halinde matris hamur gibi tutarlı olmaktadır.  
Mükemmel dolgu: anatomik alana uygulanır 
 

 
SYMATESE Kollajen Teknoloji Platformu COLLAPAT® II’ye özelliklerini kazandırmaktadır 
 

• EMNİYET, KALİTE ve GÜVENİLİRLİK sağlamak için tüm süreç entegre edilmiştir. 
• COLLAPAT ® II’de biyokimyasal ve biyolojik kollajen niteliklerinin korunması sayesinde 

doku oluşumu için hücresel meyiller (yakınlıklar) bulunmaktadır. 
• COLLAPAT® II çıkarma ve saflaştırma sürecindeki know-how ve SYMATESE uzmanlığı 

sayesinde tam anlamıyla biyolojik uyumluluk gösterir.  
• Porozlu (delikli) COLLAPAT® II’nin üç boyutlu mineral yapısı osteoblast (genç kemik 

hücresi) farklılaşmasını güçlendirmekte ve osteojenesisi (kemik oluşumunu) greft 
bölgesinin tamamında hızlandırmaktadır.  

• Özelleştirilmiş çapraz-bağlı süreç kollajen yapısının sürdürülmesine imkan verirken 
hastanın hücreleri greftte kolonileşmektedir ve kollajen emilimini kemik replasmanı 
(değişimi) sonrası mümkün kılmaktadır.  

 
COLLAPAT ® II aşağıdakileri sağlar:  
 

• Alternatif otolog ve allojenik greftler 
• Otolog kemiğin aksine anlık ve sınırsız tedavi imkanı. Otolog greftleriyle ilişkili 

komorbiditeleri önler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KLİNİK ÖNCESİ VERİLER 

 
SYMATESE 30 yıldan uzun bir süredir Kollajen Medikal Cihazlar üretmektedir. SYMATESE  ISO 
13485:2016 kalite sistemi gereklerini sağlar. COLLAPAT ® II femoral bölgede 4.2 mm çapında 
kortiko gözenekli defekte implant olarak yerleştirilmiştir.  Kemiğin yeniden gelişmesindeki 
ilerleme, 20 faktör T0 ile T3te büyütülmüş reçineye dahil edilmiş  örneklerden histolojik 
bölümlerde değerlendirilmiştir. 
 

  
Kolajen matrisinde hikdroksiapatit granülleri  yayılmıştır.   3 ay sonra, kemik rekonstrüksiyonu tamamlanır ve olgunlaşmamış 

yeniden modellenmiş kemik dokusu ile karakterize edilir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KLİNİK VERİLER 
Bu ürün 2002’den bu yana bulunabilmektedir ve yaklaşık olarak 100.000 hasta  

COLLAPAT® II ile başarılı bir şekilde tedavi edilmiştir. 
 
Kollajenin seramik yapıya ilave edilmesi  cerrahi uygulamalarda bazı diğer ek avantajları 
getirebilir: 
Şekil kontrolü, uzamsal adaptasyon, arttırılmış partikül ve defekt duvarı yapışkanlığı,  ve uygun 
pıhtı oluşturma yeteneği ve stabilizasyon özelliklerini içerir. COLLAPAT ® II performanslı, 
güvenli ve kolay kullanılabilirdir, özellikleri hekimleri tatmin etmektedir.  
 
 

3PMCF (2) çalışmaları yapılmıştır. 
 
 

 
 

Ortopedik cerrahi ve tavmatoloji alanında kemik ikamesi konusunda COLLAPAT® II’nin etkililiğinin ve 
güvenirliğinin değerlendirilmesine yönelik hasta üstünde yapılmış geriye dönük çalışma 

HALLUX VALGUS 
 
AMAÇLAR 
Hallux Valgus tedavisinde COLLAPAT ® II hakkında güvenlik ve performans verilerinin 
toplanması  
 
KULLANILAN CİHAZ/ENDİKASYONLARI VE KULLANMA KOŞULLARI 
COLLAPAT® II vidalar ile temas halinde (fiksasyon materyali) 
Endikasyon: Ayak cerrahisi, Hallux Valgus tedavisi 38 COLLAPAT ® II  impantı yapılmıştır 
(Referans: PAT35X6) 
 
YÖNTEM 
Hallux Valgus tedavisinde ayak cerrahisi için COLLAPAT® II’nin kullanımına ilişkin geriye yönelik 
çalışma. Çalışma 08/01/2015 tarihinden 18/05/2015 tarihine kadar COLLAPAT® II ile ardı 
ardına ameliyat edilmiş ve implant yapılmış hastaları kapsamaktadır.  Ortopedi bölümü, 
Policlinique du Parc Drevon 21 000 Dijon, Fransa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ÇALIŞILAN KONU 
(sayı ve popülasyon özellikleri)  
Hasta sayısı: 38 (5 erkek ve 33 kadın)  
Ortalama yaş: 56.1 (20 ile 83 yaş arası). 
 
TEDAVİ PROTOKOLÜ 
İlk defasında, COLLAPAT ® II osteotominin yarattığı defekti doldurmak üzere implante 
edilmiştir. Daha sonra, ikinci cerrahide, COLLAPAT ® II vidaların çıkarılması neticesinde ortaya 
çıkan defektlerin kapatılması için kullanılmıştır.  
Her hasta için gerekli olan miktar tanımlanmıştır. COLLAPAT® II’nin yapısı ve kompozisyon 
cerrahın ihtiyaçlarına uygun şekilde tam olarak teyit etmesine imkan tanımaktadır.  
COLLAPAT ® II bölge içinde bırakılır ve kolonizasyon tamamlanır.  
 
 
DEĞERLENDİRME  KRİTERLERİ 

• Öncül kriter: 
 Cihazın kullanımı ile ilişkili komplikasyonların sayısının ve ciddiyetinin analiz edilmesi 
yoluyla Hallux Valgus tedavisi sırasında ayak ortopedisi cerrahisinde COLLAPAT ® II’nin 
toplam güvenirliğinin değerlendirilmesi içindir. 
 
• İkincil kriter: 
Cerrahın olağan postoperatif takibine göre ameliyat sonrası hemen ortaya çıkan 
komplikasyonların toplanması, birinci aydan itibaren 12. aya kadar, 
 
Cerrahın olağan postoperatif takibine göre 12 aydan sonra oluşan postoperatif 
komplikasyonların toplanması. 
 
Katılaşma sonrası kemik ikamesinin performansının değerlendirilmesi.  
 
12. ayda yeniden girişim hızının değerlendirilmesi.  
 
Cerrahın olan postoperatif takibine uygun bir şekilde  her bir zaman noktasında takip 
edilen süje oranlarının değerlendirilmesi 
 

      SONUÇ 
Bu geriye yönelik çalışmada, COLLAPAT® II osteotomi ardından meydana gelen defektin 
doldurulması için implante edilmiştir ve ikinci defa da vidaların çıkarılması neticesinde 
ortaya çıkan defektlerin doldurulması için kullanılmıştır. İki cerrahi sırasında ve sonrasında 
COLLAPAT® II ile ilişkili herhangi bir komplikasyon gözlemlenmemiştir.  
İlk cerrahiden sonra (osteotomi):  hastaların %24.3’ü 3 ayda, %89’u 6 ayda ve 100%’ü 
muayene  edilen hastalar arasında 12 ay içinde kemik konsolidasyonunu elde etmişlerdir. 
Gecikmeli konsolidasyon oluşan vakalar ameliyat edilen ayak parmak ucuna doğrudan 
etkisi olan harici olaylara dayanmaktadır (Düşme, uygunsuz davranış ve bükülme). İkinci 
cerrahiden sonra, defektlerin tamamı doldurulmuş ve konsolide edilmiştir. Hastalar 
patoloji ile ilgili daha fazla şikayet ve ağrı bildirmemişlerdir. Bu çalışma COLLAPAT® II’nin 
ayak cerrahisinde Hallux Valgus tedavisi için güvenirliliğini ve etkinliğini teyit emektedir.  
  

 



Acil postoperatif takip 
(hastanede yatış esnasında) (N=38) 
 

• COLLAPAT ® II’nin kullanımıyla ilişkili komplikasyonlar gözlemlenmemiştir. 
 
Postoperatif takip, 1 ile 3 ay arası (N=37) 
 

• Klinik inceleme: hastaların tamamı iyi bir şekilde iyileşmişlerdir. 
      %89.2’si ağrı bildirmemişlerdir.  
• Radyolojik muayene:  9 (%24.3) süjede kemik konsolidasyonu  elde edilmiştir ve  25 

hastada (%67.6) devam etmekte ve 3 süje (%8.1) açısından gecikmiştir. Gecikmenin 
nedeni ya mekaniktir (bir düşme ve bir bilek burkulması) veya davranışsaldır (postür 
defekti ve aktif sigara kullanımı)  

•  Komplikasyonlar: COLLOPA®II’nin kullanımıyla ilişkili herhangi bir komplikasyona 
rastlanmamıştır. Ancak, 3 komplikasyon bildirilmiştir: 2 ödem ve bir tane bilek 
burkulması.  

 
Postoperatif takip, 3 ile 6 ay arası (N=36) 
 

• Klinik Muayene:Hastaların tamamında iyi metatarsal-falanjial dizilim görülmüştür. 
Hastaların %91.7’si için ayak şekli iyidir (kemik şişliğinin ortadan kalkması). 2 hasta 
küçük eklem sertliği sergilemiştir (tedavisi yapılmamıştır). Hastalardan bir tanesinde 
erektus belirtisi görülmüştür (osteosentes vidalarının ablasyonu için cerrahi revizyon 
sırasında tenoliz ile tedavi edilmiştir.  

• Radyolojik muayene: 32 süje için kemik konsolidasyonu sağlanmıştır (%89) veya  3 süje 
için (8.3) kemik onsolidasyonu neredeyse sağlanmış demektir ve aktif sigara kullanan 
bir süje için konsolidasyon elde edilememiştir (%2.8).  

• Komplikasyonlar: COLLAPAT® II kullanımı ile ilişkili komplikasyon bunmamaktadır.  
 
İkinci cerrahi (osteosentez vidalarının çıkarılması,  21 (%84) tanesi 3 ile 6 ay sonra ikinci 
ameliyatı geçirmişlerdir. 2 cerrahi arasındaki ortalama süre yaklaşık olarak 4.5 aydır.  
 
Postoperatif takip, 6 ile 12ay arası (N=30) 

• Yeniden ameliyat edilmemiş hastalar (N=15): 
• Klinik muayene:  hastaların tamamı için, metatarsal-falanjiyal dizilim tatmin edicidir ve 

ayağın şekli iyidir.  
• Radyolojik muayene: kemik konsolidasyonu: hastaların 100%’ü (vida çıkarma işlemi 

endikasyonları) 
• Komplikasyon: COLLAPAT ® kullanımı ile ilişkili komplikasyon gözlemlenmemiştir. 
• Yeniden ameliyat edilmiş hastalar (N=15): bu hastalar için en son takip 
• Hastaların %93.3’ünde iyileşme süreci iyidir 
• Hasla ağru bildirmemişlerdir 
• Hastaların %93.3’ünde ameliyat sonrasu ödem görülmemiştir.  
• Hastaların hiç biri fonksiyonel bozukluk bildirmemiştir 
• COLAPAT ® II kullanımına ilişkin komplikasyon gözlemlenmemiştir. .  

 
 
 



 
 
İkinci ameliyat (N = 15) 
• Vida çıkarılması için reçete edilen 15 hastadan 11'i (% 73,3) 6-12 ay sonra ikinci ameliyatı 
geçirdi. Bu hastalar için 2 ameliyat arasındaki ortalama süre yaklaşık 9 aydır. 
 
Yeniden girişim sonrası takip, 6 ile 12 ay arası (N=9) 

• Hastaların tamamında iyileşme süreci iyidir. 
• Hastalar ağrı bildirmemişlerdir 
• Hastalarda ameliyat sonrası ödem görülmemiştir 
• Hastalar fonksiyonel bozukluk göstermemişlerdir 
• COLLAPAT ® II kullanımıyla ilişkili komplikasyon görülmemiştir.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Omurga ortopedik cerrahisi ve travmatolojisinde kemik ikamesi COLLAPAT® II’nin 
güvenirliğinin ve etkinliğinin değerlendirilmesine ilişkin hasta üzerinde geriye yönelik 

çalışma 
OMURGA 
 
AMAÇLAR 
COLLAPAT ® II’nin güvenirlilik ve performans verilerinin toplanması, omurga cerrahisinde 
ortopedik cerrahi ve travmatoloji cerrahisi. 
 
KULLANILAN CİHAZ/ENDİKASYONLARI VE KULLANIM KOŞULLARI 
 

• Servikal cerrahi: COLLAPAT ® II tek başına servikal füzyon kafesinde (osteosentez 
materyali) 

• Lumbar cerrahisinde: COLLAPAT ®II otogreft ile karıştırılmıştır ve osteosentez 
materyali ile temas halindedir.  

 
Endikasyonu: Artrodezi  
54 COLLAPAT ® ıı implante edilmiştir. (referans: PAT7X11) 
 
YÖNTEM 
Omurga ortopedik cerrahisinde COLLAPAT ® II kullanımı hakkında geçmişe yönelik çalışma. 
Çalışmaya ardı ardına ameliyat edilmiş ve COLLAPAT ® II implantlarının takıldığı hastalar dahil 
edilmiştir, tarihler 16/01/2015 ile 03/09/2015 arasındadır. 
Ortopedi departmanı, Clinique du Vert Coteau, 13012 Marseille, Fransa 
 
ÜZERİNDE ÇALIŞMA YAPILMIŞ OLAN KONULAR 
(sayısı ve popülasyon özellikleri) 
Hasta Sayısı: 43 (14 erkek ve 29 kadın) 
Ortalama yaş: 54.5 (24.5 ile 85.4 yaş arası) 
Tedavi edilen bölge: 36 hastada lumbar omurgada patoloji bulunmaktadır, 20 hastada sakro-
Lumbar bölge bulunmaktadır, 8 tanesinde lumbar bölgede, dorsa-lumbar bölgesinde. 
 
 

TEŞHİS TOPLAM OMURGA 
(N=43) 

LUMBAR OMURGA 
(N=36) 

SERVİKAL 
OMURGA (N=7) 

Dejenratif disk hastalığı 36 (83,72%) 31 (86,1%) 5 (71,4%) 
Dar lumbar kanalı 16 (37,21%) 14 (38,9%) 2 (28,6%) 
Disk kayması 10 (23,26%) 7 (19,4%) 3 (42,9%) 
Fıtıklı disk 19 (44,19%) 14 (38,9%) 5 (71,4%) 
Spondiyolitezis 14 (32,56%) 14 (38,9%) 0 (0,0%) 
Dejeneratif kamburluk 16 (37,21%) 18 (50,0%) 3 (42,9%) 
Diğerleri 16 (37,21%) 14 (38,9%) 2 (28,6%) 

 
 
 
 



 
TEDAVİ PROTOKOLÜ 
 

• Servikal omurga cerrahisinde; COLLAPAT ® II tek başına kullanılmıştır ve vertebral 
gövde seviyesinde vertebranın birleştirilmesi için intersomatik kafese yerleştirilmiştir.  
İntersomatik kafesin doldurulması için hasta başına bir COLLAPAT ® II kullanılmıştır.  

• Lumbar omurga tedavisinde, COLLAPAT® II kesilmiştir ve  bir kemik köprüsü 
oluşturmak için vertebra arasına implante edilmek üzere (ostteolateral) otolog greft ile 
birleştirilmiştir.  ‘5 ile 11 hasta otolog greft ile birlikte bir veya iki COLLAPAT ® II 
almışlardır. Karışım 2 stemin dışına (artrodezi) yanal şekilde yerleştirilmiştir. Collapat ® 
II’nin gerekli olan miktarı her hasta için cerrah tarafından örneklenen otolog greftinin 
miktarına göre ve elde edilecek artrodezi boyutuna göre tanımlanmıştır.  

• Ortalama olarak 5.8 (3-8) vertebral aşamaları artrodezi ile iki COLLAPAT ® II kullanılarak 
birleştirilmiştir. Collopat® II bölgesinde kolonizasyon tamamlanana kadar bırakılmıştır. 

 
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ  

• Birincil Kriter: 
Cihaz kullanımı ile ilişkili komplikasyonların sayısının ve ciddiyetinin omurgada ortopedik 
cerrahi sırasında COLAPAT ® II’nin toplam güvenliğini değerlendirmek üzere. 
 

• İkincil Kriter: 
 Cerrahın olağan ameliyat sonrası takibine göre hemen meydana gelen postoperatif 

komplikasyonların birinci aydan 12. aya kadar toplanması. 
 Cerrahın olağan ameliyat sonrası takibine 12 ay sonrasında oluşan postoperatif 

komplikasyonların toplanması. 
 Katılaşma sırasında kemik ikamesinin performansının değerlendirilmesi 
 12. ayda yeniden girişim oranının değerlendirilmesi 
 Her bir zaman noktasında takip edilen süjelerin cerrahın olağan ameliyat sonrası 

takibine göre değerlendirilmesi. 
 

SONUÇ 
Bu geriye yönelik çalışmada, COLLAPAT® II vertebranın (spondilodezi) birleştirilmesi için 
kullanılmıştır, böylece vertebral sütunun dejenerasyonları stabilize edilmiştir. COLLAPAT ® II 
servikal cerrahide tek başına kullanılmıştır  ve otolog greft ile lumbar cerrahide kombine 
edilmiştir. Takip ziyaretlerinin hiçbirinde, COLLAPAT ® II kullanımıyla ilgili komplikasyon 
bildirilmemiştir. Performans radyolojik olarak değerlendirilmiştir, hastaların tamamında 
ortrodezinin kemik konsolidasyonu teyit edilmiştir (12 ayda %100) ve psödo artritisin olmadığı 
dikkati çekmiştir. 
Bu çalışma COLLAPAT® II’nin servikal (servikal anteriyör artrodezi-intersomatik artrodezi)  ve 
lumbar (posteriyör vertebral artrodezi) omurga cerrahisinde güvenilir ve etkili olduğunu 
göstermektedir.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Acil postoperatif takip 
(hastanede yatış esnasında) (N=43) 

• COLLAPAT ® II’nin kullanımıyla ilişkili komplikasyonlar gözlemlenmemiştir. 
 
Erken Postoperatif takip, ortalama 1 ay  (N=43) 

• Klinik inceleme: Hastaların tamamı iyileşmişlerdir. Ne enfeksiyon ne yangı işaretleri 
bulunmuştur.  COLLAPAT ® II’nin kullanımıyla ilgili komplikasyonlar gözlemlenmemiştir.  

• Radyolojik muayene: Hastaların tamamında osteosentez materyali ve bununla beraber 
intersomatik kafes gerektiği yerdedir )servikal grup için.  

• Bulunduğumuz zaman noktasında kemik birleşmesi değerlendirilebilir aşamada 
değildir.  

 
Geç postoperatif takip, ortalama 6 ayda  (N=40) 

• Klinik Muayene: . Ne enfeksiyon ne yangı işaretleri bulunmuştur.  COLLAPAT ® II’nin 
kullanımıyla ilgili komplikasyonlar gözlemlenmemiştir.  

• Radyolojik muayene:  
Lumbar grubu: hastaların %21’i artrodezide iyi bir konsolidasyon göstermişlerdir, 
hastaların %79’unda konsolidasyon devam etmektedir.  
Servikal Grubu: hastaların %33.3’ünde iyi şekilde vertebra birleşmesi görülmüştür, 
hastların %66.7’sinde birleşme devam etmektedir.  
Her iki grupta da hastalarda psödo artritis görülmemiştir.  

 
Geç postoperatif takip, ortalama 12 ayda  (N=28) 

• Klinik Muayene:  COLLAPAT ® II’nin kullanımıyla ilgili komplikasyonlar 
gözlemlenmemiştir.  

• Radyolojik muayene:  
Her iki grupta da hastalarda vertebra birleşmesinin iyi olduğu görülmüştür. 
Her iki grupta da hastalarda psödo artritis görülmemiştir.  

 
Postoperatif takip, ortalama 21 ayda  (N=18) 

• Klinik Muayene:  COLLAPAT ® II’nin kullanımıyla ilgili komplikasyonlar 
gözlemlenmemiştir.  

• Radyolojik muayene:  
Her iki grupta da hastalarda vertebra birleşmesinin iyi olduğu görülmüştür. 
Her iki grupta da hastalarda psödo artritis görülmemiştir 
 

 
 
 



 
 

 
 

Ortopedik cerrahi ve tavmatolojide kemik ikamesi COLLAPAT® II’nin etkililiğinin ve 
güvenirliğinin değerlendirilmesine yönelik hasta üstünde yapılmış geriye dönük çalışma 

 
DİZ VE KALÇA  
 
AMAÇLAR 
COLLAPAT ® II hakkında güvenirlik ve performans verilerinin toplanması, ortopedik ve diz ve 
kalça travmatolojisi cerrahilerinde. 
 
Kullanılan cihaz/endikasyonlar ve kullanım koşulları 
COLLAPAT® II sementli olmayan protezlerle kombine şekilde kullanılmıştır. Keskinleştirilmiş 
kemik ve protez arasına implante edilmiştir.  
Endikasyon: Dizin/kalçanın toplam protezlerinde 
36 COLLAPAT ® II implante edilmiştir (referans: PAT17X11) 
 
YÖNTEM 
COLLAPAT ® II’nin diz ve kalça ortopedik cerrahisinde geriye yönelik çalışma. 
Bu çalışma COLLAPAT ® II takılmış ve birbiri ardına ameliyat edilmiş hastalara ilişkin geriye 
yönelik çalışmayı kapsar, tarih aralığı 19/08/2015 ile 06/07/2016 arası. 
Ortopedi departmanı, Centre Hospitalier Robert Morlevat 21140 Semur-en-Auxois, Fransa. 
 
ÇALIŞMA YAPILMIŞ KONULAR 
(sayı ve popülasyon özellikleri) 
Hasta sayısı: 36 (15 erkek ve 21 kadın) 
Ortalama Yaş: 75 yaş (48.9 ile 89.6 yaş aralığı) 
Tedavi edilmiş bölge:  6 hastada diz grubunda ve 30 hastada kalça grubunda patoloji 
mevcuttur.  
 

TEŞHİS GLOBAL 
(N=36) 

KALÇA 
(N=30) 

DİZ 
 (N=6) 

Ağrı  32 (88,9%) 26 (86,7%) 6 (100%) 
Artritis 33 (91,7%) 27 (90,0%) 6 (100%) 
Nekrosis 2 (5,6%) 2 (6,7%) 0 (0%) 
Kırık 6 (16,7%) 6 (20,0%) N/A 
Diğer 11 (30,6%) 9 (30,0%) 2 (33,3%) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
TEDAVİ PROTOKOLÜ 

• Total kalça protezi: COLLAPAT ® II kemik kabı birleşimini sağlamak ve kemik kanmasını 
kontrol etmek üzere kanama yapan sübkondral kemiğin hizalanması için kullanılır.  

• Total diz protezi:COLLAPAT ® II  kanama yapan kesilmiş kemik ve seramik kaplı protez 
arasına yerleştirilir. COLLAPAT ® II kemik protezi birleşimini garanti eder ve kemik 
kanmasını kontrol eder. 

• COLLAPAT ® II kolonizasyon tam olarak sağlanana kadar yerinde bırakılır.  
 
DEĞERLENDİRME KRİTERİ  
 
Birincil kriter 

• Cihazın kullanımı ile ilgili komplikasyonların sayısının ve ciddiyetinin analiz edilmesi 
suretiyle dizin ve kalçanın ortopedik ameliyatı sırasında COLLAPAT ® II’nin toplam 
güvenirliğinin değerlendirilmesi. 

• İkincil kriter 
* Cerrahın olağan postoperatif takibine göre ameliyat sonrası hemen ortaya çıkan 

komplikasyonların toplanması, birinci aydan itibaren 12. aya kadar, 
* Cerrahın olağan postoperatif takibine göre 12 aydan sonra oluşan postoperatif 

komplikasyonların toplanması. 
* Katılaşma sonrası kemik ikamesinin performansının değerlendirilmesi.  
* 12. ayda yeniden girişim hızının değerlendirilmesi.  
* Cerrahın olan postoperatif takibine uygun bir şekilde her bir zaman noktasında 

takip edilen süje oranlarının değerlendirilmesi 
 

      SONUÇ 
Bu geriye yönelik çalışmada, COLLAPAT® II sementli olmayan protezin entegre  ve stabilize 
edilmesi için kullanılmıştır. Takip süresince  COLLAPAT® II ile ilişkili herhangi bir 
komplikasyon gözlemlenmemiştir. Hastların tammaında hareketlilik iyi bir seviyede 
olmuştur. Ortalama 6. ayda, hastaların tamamında gevşeme, yer değişimi ve psödo artritis 
belirtileri olmaksızın kemik konsolidasyonu başarılabilmiştir.  
Bu çalışma COLLAPAT ® II’nin diz ve kalça amliyatlaında güvenirliğini ve etkinliğini teyit 
etmektedir (sementli olmayan total protez). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Acil Postoperatif takip: 
(Hastanede yatış sırasında) (N=36) 
• COLLAPAT ® II kullanımına ilişkin herhangi bir komplikasyon gözlemlenmemiştir. 

 
Postoperatif takip, no:1, ortalama 1.5 ayda (N=33) 

• Klinik Muayene: Hastaların tamamında enfeksiyon, enflamasyon veya ağrı belirtileri 
olmaksızın iyileşme görülmüştür. 

• COLLAPAT ® II’nin kullanımıyla ilişkili herhangi bir  komplikasyon görülmemiştir. 
• İmplantasyon performansı: 32 hastada hareketlilik iyi durumdadır. Son hastada 

hareketlilik iyi olmuş ancak hafif topallık oluşmuştur.  
• Radyolojik muayene: kemik konsolidasyonu elde edilmiştir ve hastaların tamamında 

devam etmektedir.  
 
Geç postoperatif takip; n.2; ortalama 6 ayda (N=16) 

• Klinik muayene: Hastaların tamamında enfeksiyon, enflamasyon veya ağrı belirtileri 
olmaksızın iyileşme görülmüştür. Toplam diz protezi ile tedavi edilen bir hasta ağrı 
bildirmiştir. (kuadriseps amyotropik direnç). 

• COLLAPAT ® II kullanımından kaynaklı komplikasyon gözlemlenmemiştir.  
• İmplantasyon performansı: Tüm hastalar için iyi hareketlilik. 
• Radyolojik muayene:  hastaların tamamında kemik konsolidasyonu elde edilmiştir. 

 
 
Geç postoperatif takip, N.3; ortalama 12 ayda (N=12) 

• Klinik muayenwe: ne enfeksşyon ne de inflamasyon riski görülmüştür. Toplam diz 
protezi tedavisi yapılan bir hasta  ağrı bildirmiştir (nörolojik kaynaklı artritik olmayan 
kalıntı ağrı) 

• COLLAPAT® II kullanımından kaynaklı komplikasyon gözlemlenmemiştir. 
• Radyolojik muayene: hastaların tamamında kemik konsolidasyonu elde edilmiştir, 

gevşeme, yer değiştirme veya psödo artritis belirtileri görülmemiştir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COLLAPAT® II KULLANIMINA DAİR UYGULAYICILAR TARAFINDAN 

SYMATESE’E BİLDİRİLMİŞ DAHA FAZLA KLİNİK DENEYİM 

 
COLLAPAT® II'nin piyasaya sürülmesinden 5 yıl sonra etkisi - Birbeau’nun vaka serisi 

Ortopedik cerrahi - Diz ligamentoplasti 
 
AMAÇLAR 
COLLAPAT ® II hakkında verilerin incelenmesi için seleflerinden 25 yıl sonra kontrol edilmek 
üzere, COLLAPAT ® II  tercih edilen kemik ikamesi olmaya devam etmektedir.  Pazara lanse 
edilmesinden 5 yıl sonra COLLAPAT ® II ve 2000 yılında STYKER, 1980 yılında OSTEO tarafından 
ilk jenerasyon COLLAPAT ® II hakkındaki verilerin kıyaslanması. 
 
KULLANILAN CİHAZ/ENDİKASYONLAR VE KULLANIM KOŞULLARI 
COLLAPAT ® II tek başınadır, kemik iliği veya otogreft veya allogreft bulunmamaktadır. 
Kenneth-Jones tekniğini kullanan ortopedik cerrahi- diz ligomentoplastisi. 
 
ÇALIŞMA TÜRÜ 
Olası vaka serileri, bir merkez. 
 
MERKEZ (LER) 
Klinik Claude Bernard , 85120 Ermont, Fransa. Doctor François Birbeau (ortopedik doktor), 
Doktor Laurent Faroux (ortopedi cerrahı); Doktor Chatuteau (spor doktoru). 
 
YÖNTEM TARİFİYLE TESADÜFLEŞTİRME 
COLLAPAT ® II’nin 100 Kenneth-Jones ameliyatında homojen bir seri şeklinde  kullanılmasıyla 
elde edilmiştir, tamamı aynı cerrah tarafından elde edilmiştir ve  tibyal ve patellar greft alma 
bölgelerinin ve tibiyal tünelin doldurulması için sistematik olarak COLLAPAT ® II süngeri 
kullanılmıştır. Sonuçlar daha önceki kemik ikamesi kullanılmamış seri halinde 100 Kenneth-
Jones ameliyatıyla kıyaslanmıştır.  
 
ÇALIŞILMIŞ KONULAR 
(sayısı ve popülasyonu) 
Hasta sayısı: 100 vaka, 88 erkek ve 12 kadın 
Ortalama yaş: 24 yaş ve 5 ay 
Analiz: 100 vaka analiz edilmiştir 
 
TEDAVİ PROTOKOLÜ 
Yaklaşık 10 cm uzunluğunda anteriyör insizyon yapılmıştır,  kemik patellar tendon kemik grefti 
alınmıştır, ardından artroskopi kullanılarak tüneller kullanılır duruma gelmiştir.  Kemik grefti 
alma işleminin yapıldığı bölgelere tibiyal tünele giriş kısmı COLLAPAT ® II süngeri ile 
doldurulmuştur. 
COLLAPART ® II  kolonizasyon tamamlanana kadar yerinde bırakılmıştır.  
 
 



TEŞHİS VE TEMEL DAHİL ETME KRİTERİ 
Süjelere Kenneth-Jones ameliyatı yapılmıştır. 
Kenneth-Jones girişimlerinin sınıflandırılması:  

• T1: emik sürekliliği direnci ile madde kaybı, örnek: Patelların dışa alımı 
• O: CS boğlua kenarı gelen kemik kortiko-süngerimsidir. 
• D:D-: Dolgu yapılmış bölge ve alan kemik arasındaki mesafe 10 mm’yi aşmamaktadır. 

KIYASLANABİLİR CİHAZ 
(veya diğer kıyaslanabilir tedavi edici strteji) 
Endikasyonlar ve kullanım koşulları. COLLAPAT ® II kemik ikamesini almamış bulunan 100 vaka ile lıyas. 
TAKİP SÜRESİ 
2 yılda değerlendirme 
DEĞERLENDİRME KRİTERİ 
Ana kriter: yeni kemik gelişimi görsel olarak gözlemlenmiştir. 
Gerekli olması halinde ikincil kriter: Yan etkilerin analizi 
SONUÇLAR: 
Çıkarılma günü D4-D5. Hemen görülen komplikasyonlar: 1 flebitis 
Baston olmaksızın tam yük taşıma 
D45’te: Mekanik komplikasyonlar yoktur. Bir aseptik enflamasyon medikal olarak tedavi edilmiştir.  
Vakaların %98’inde baston olmaksızın tam yük taşıma. 
Radyolojik ilerleme: Konsolidasyon devam etmektedir.  
Alıcı kemik: kesikli kemik erimesi (dicrete osteoysis 
Çevresel radyolusent (radiolucent) hattı: 1 mm. İkame kemik matrisi yoğunlaşması göstermektedir 
(radyoloji). 
D180’de: 

• Radyolojinin ilerleyişi:  
- Konsolidasyon elde edilmiştir ve alıcı kemik yeniden yoğunlaşmıştır 
- Çevresel radyolusent (radiolucent) çizgi kaybolmuştur. 
- İkame kemik yoğunlaşması göstermiştir (radyoloji). 
• Ameliyat sonrası kanama hakkında: 

- COLLAPAT ® II’nin olmadığı serilerde ortalama 2 emme drenajı (Redon): 350 mL ve 3 
hematomun ameliyathanede delinmesi gerekli olmuştur.  
- COLLAPAT ® II serilerinde ortalama 2 Redon drenajı: 80 mL, hematom yoktur. 

Kemik alınan bölgelerin yeniden yapılanması hakkında: 
• COLLAPAT ®II serilerinde: 
- 2 yılda Patellar bölümlerin %14’ü eşe gelir şekildedir ve çömelindiğinde ağrılıdır. 
- Genel kemik alma halinde kırılma riski vardır veya düz patella riski bulunmaktadır,  bu nedenle 

bu defektin doldurulması önemlidir.  
- COLLAPART ® II ile grefti yapılmamış olan serilerde üst tibyal metafizlerde ACL rekonstrüksiyon 

sonrasında dış tibyal platonun kırıldığı dikkati çekmiştir, bunun sebebi büyük ihtimalle  greft 
alımına ve tibyal tünelin yapılmasına bağlı krılganlıktır.  

• COLLAPAT ® II serileri. 
- 2yılda patellar bölümlerin %’’si ele gelmektedir ve merak uyandıracak şekilde ağrısızdır.  

Herhangi bir tibyal plato kırılganlığı gözlemlenmemiştir.  
- X ışınları patellar defektlerin doldrulmuş olduğunu ancak tibiyal tünel defektinin 

doldurulmamış olduğunu göstermektedir.  
 
SONUÇ: 
 Osteokondüktif ve hemostatik özellikleri olduğunu iddia eden COLLAPAT ® II kemik ikamesi Kenneth-
Jones türündeki ACL rekonstrüksiyonunu,  hematom oluşumunu azaltarak ve greft alınan bölgelerde 
iyileşmeyi hızlandırarak optimize etmiştir, buna karşılık kemik iyileşmesinden sonra kırık sayılarını 
azaltmış ve ağrıyı sınırlandırmıştır.  
 
 



Oral ve Dental Cerrahide kemik onarımına ilişkin 3 vaka 
AMAÇLAR 
 3 vakada kullanım: 
*Kist egserezinden sonra
* Avülsüyan Yameliyatla sökme)  sonrasında onarım
* Avülsüyon, kist egserezi, implantasyon ve dolgu

KULLANILAN CİHAZ/ENDİKASYONLARI VE KULLANIM KOŞULLARI 
COLLAPART ® II küpü tek başına (referans: Pat1x1x1) 

ÇALIŞMA TÜRÜ 
İleriye yönelik, tek merkez 

MERKEZ (LER) 
Université René Descartes, Dental Cerrahi Fakültesi, Paris, V. Jean Claude Gorno. 

ÇALIŞILAN KONULAR 
(sayı ve popülasyon özellikleri) 
Hastaların sayısı: 3 vaka  
Analiz: 3 vaka analiz edilmiştir 

TEDAVİ PROTOKOLÜ 
Kemik defektinin kemik ikamesi COLLAPART ® II ile doldurulması 

KULLANMA SÜRESİ  
COLLAPART ® II yerinde bırakılmştır ve tam olarak çözünür 

KIYASLANABİLİR CİHAZ 
(veya diğer kıyaslanabilir tedaviye yönelik strateji) 
Endikasyonlar ve kullanma koşulları 
Kıyaslanamaz 

TAKİP SÜRESİ 
Çalışmanın başlangıcı: 2008 
Çalışmanın sonu: 2008 
3 Vaka takip edilmiştir 

DEĞERLENDİRME KRİTERİ 
Yeni kemik oluşumunun görsel olarak gözlemlenmesi ve potansiyel yan etkileri 

KULLANILMIŞ OLAN İSTATİSTİKİ TESTLERİN TARİFİ 
Diğer cihazlarla herhangi bir kıyaslama yapılmamıştır.  Sonuçlaryeni kemik oluşumunun 
kalitesi bağlamında ifade edilmiştir. , 



 
SONUÇLAR: 
3 endikasyon için  Klinik testler iyi seviyede rejenerasyon göstermiştir; 

• 1. endikasyon: kist egzeresinden sonra  COLLAPAT ® II ile ilk kemik grefti döneminde 
kistin ablasyonu neticesinde yaratılan defekt üstünde, ikinci dönem 5 ay olmak üzere, 
normal görünen homojen kemik yapısı, tıklatıldığında olgundur, iki implantasyona 
zorluk çıkarmaksızın imkan tanımaktadır.  

• 2. Endikasyon: bağlanmış protezin arka desteğinin köksel (radiküler) şekilde 
avülsüyonundan sonra oluşan greft, alveolar küretaj ve COLLAPAT ® II’nin soketteki 
yerine yerleştirilmesi.  

• 3. endikasyon: Kist avülsüyonu, egzeresis, implantasyon ve boşluk (kavite)  alanı 
COLLAPAT ® II ile doldrulmuştur. Üzerinde çalışma yapılmış lan 3 vaka için,  
komplikasyon veya yan etki gözlemlenmemiştir.  

 
YAYIN (referans) 
3 Nisan 2008 tarihinde 37-39. sayfalarda “kemik dolgusu materyali” hakkında Chirurgien-
dentiste de France’da bir vaka yayınlanmıştır.  
 
SONUÇ  
COLLAPAT ® II kemik ikamesi maddesi olarak test edilen tüm endikasyonları bakımından 
etkindir. İyi tolere edilebilmekte ve yan etki göstermemektedir.  
Bu onarım tekniği duvarlar veya boşlukların sınır olduğu kemik yapılarında  sınırlıdır. 
Materyalin kullanımı kolaydır. Başarı genel anlamda bölgenin tam anlamıyla kaplanması 
için bir araya gelen mukoz membran kenarlarına bağlıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maksillofasyal cerrahide vaka raporu: 

Dental implant ve Sinüs kaldırma
AMAÇLAR 
Sinüs kaldırma 
KULLANILAN CİHAZ/ENDİKASYONLARI VE KULLANIM KOŞULLARI 
COLLAPAT ® II: (referans: Pat 35x6) PRF membranları ile. 
ÇALIŞMA TÜRÜ 
Vaka raporu 
ÇALIŞILMIŞ KONULAR 
(sayısı ve popülasyon özellikleri) 
42 yaşında yaşlı bayan 
TEDAVİ PROTOKOLÜ 
Kemik defektinin kemik ikamesi COLLAPAT® II ile doldurulması. 
COLLAPAT ® II kesilmiş ve PRF membranları ve sinüs zemini arasına konumlandırılmıştır. Tek 
noktalarla cerrahi dikiş ipliğiyle dişeti flepinin kapatılması.  
KULLANIM SÜRESİ 
COLLAPAT ® II yerinde bırakılmıştır ve tam olarak kolonileşmiştir ve asimile olmuştur.  
KIYASLANABİLİR CİHAZ  
( veya diğer kıyaslanabilir tedavi edici strateji) 
Endikasyonlar ve kullanım koşulları 
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 
Görsel olarak gözlenen yeni kemik oluşumu ve olası yan etkiler. 
SONUÇLAR: 
COLLAPAT ® II  kullanımı ve manipüle edilmesi kolaydır.  İmplatasyon tatmin edicidir. İki 
implant greftten 6 ay sonra başarılı bir şekilde yerleştirilmiştir. 

SONUÇ:  
COLLAPAT ® II sinüs kaldırma işleminde  maksillofasyal cerrahide etkilidir ve iyi bir şekilde 
tolere edilirkemik konsolidasyonu sonrası iki implant yerleştirilmiştir (en az 6 ay). 



REFERANS BOYUT PAKETLEME 
PAT35X6 3.5 x 6 x 0.6 cm Kutu başına 1 birim 
PAT7X11 7 x 11 x 0.6 cm Kutu başına 1 birim 
PAT1X1X1 1 x 1 x 1 cm Kutu başına 5 birim 

• COLLAPAT® II, 25 kGy'de ışınlama ile sterilize edilir.
• COLLAPAT ® II süngerleri ikili ışıkta sunulmuştur ve nem içermeyen Ambalaj içindedir,

tekli kutular haindedir, her kutuda bir birim bulunur, kutu başına 5 birimin sunulduğu
1x1x1 cm’lik form bunların haricindedir.

• COLLAPAT ® II oda ısısında saklanmalıdır(+10°C to +30°C).
• COLLAPAT ® II Onaylanmış kurum G-MED no: 0459’dan CE işaretini almıştır ve sınıf III

Medikal cihazdır, SYMATESE Chapanost FRANSA tarafından üretilmektedir.
• COLLAPAT ® II 1980 yılında pazarlanmaya başlanmış olan COLLAPAT teknoloji

transferinin bir sonucudur.

CE 0459 




