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Компанія «Медіво» є ексклюзивним дистриб'ютором
продукту MIRRAGEN® в Україні.
Продукт нано-технологій в області тканинної інженерії.
MIRRAGEN® виробляється в м.Ролла, Міссурі, США, нашим партнером, компанією ETS Wound Care.

Ми мріємо та прагнемо до того, щоб найкраща продукція для якісної охорони здоров'я стала доступною в Україні.
Завдяки швидкому і безперебійному ланцюжку постачань, ми можемо доставити Вам
нашу продукцію негайно, за вашим запитом.

MIRRAGEN® - інноваційне рішення для
лікування ран

Розміри виробів MIRRAGEN®

Призначений для професійного використання і лікування різного
виду ран, таких як:

Вироби MIRRAGEN® доступні в різних розмірах і формах.
Для отримання повної інформації щодо приписів зверніться
до «Інструкції з використання».

Діабетичні виразки
Венозні виразки
Пролежні
Опіки
Військові травми та поранення
Ділянки трансплантації
Педіатрія
Гінекологія та акушерство
Операційні рани
Косметологія

Волокниста структура матриці MIRRAGEN®
Фіброзну структуру матриці MIRRAGEN® було навмисно розроблено для поглинання рідини з ранового шару.
Простір між волокнами всередині матриці створює мережу пор, яка дозволяє утримувати приблизно 0,5 мл рідини на 1 кв.см.
Властивості абсорбції рідини продукції дозволяють використовувати її на сильно ексудуючих ранах з повторним
застосуванням кожні 3-7 днів або по мірі необхідності.

MIRRAGEN®

MIRRAGEN® - 50X Magnification

MIRRAGEN® - 800X Magnification

Завдяки здатності поглинати ~ 0.5 мл/ кв.см, застосування матриці MIRRAGEN®
розміром 10 × 10 см може утримувати приблизно 50 мл рідини.

MIRRAGEN® - унікальний біоматеріал
для лікування складних і важковиліковних ран
MIRRAGEN® складається виключно з біорозкладних боратних скловолокон та частинок.
Це гнучка і формована ранова матриця, форму якої можна легко підлаштувати під геометрію рани.

Діабетичні виразки
Нижня частина стопи, метатарзальна головка,
діабетична стопа.

Венозна виразка
Жінка 40 років з
гіпертонією, гіпотиреоз.
Вік рани при початку лікування: 2 місяці.

Ефективно при лікуванні хронічних, невиліковних ран.

В результаті застосування продукту MIRRAGEN на місці застосування не залишається ні рубців, ні шрамів.

Опіки
Жінка, опік другого ступеня.

Глибокі травми / Венозна
недостатність
Діабет, невропатія; попередні
хронічні рани і інфекції ніг.
Вік рани при початку лікування: 2 місяці.

Виразки на нижній частині ноги

Пролежні в районі куприка

Виразка, яка раніше не піддавалася
ніяким методам лікування.
Вік рани при початку лікування: 3 місяці.

Дитина 10 років.
Вік рани при початку лікування: 1,5 місяці.

