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Naturalna
Matryca Skóry

 Natural 
Jedyna w swoim rodzaju macierz pozakomórkowa (extracellular 
matrix, ECM), która wspomaga gojenie ran we wszystkich 
fazach procesu

• Tworzy naturalny, porowaty szkielet macierzy pozakomórkowej,
umożliwiając szybką infiltrację komórek

• Zawiera 148 cząstek reaktywnych istotnych w procesach gojenia

• Moduluje działanie proteaz zawartych w ranie

• Może być stosowana od pierwszego dnia procesu leczenia

Naturalna Matryca Skóry

Dostępne rozmiary

Wskazania do stosowania: 
Opatrunek Endoform® Dermal Template jest wskazany do leczenia ran, w tym:
ubytków skórnych pełnej i niepełnej grubości, ran odleżynowych, owrzodzeń żylny, 
ran cukrzycowych, przewlekłych owrzodzeń pochodzenia naczyniowego, ran z 
kieszeniami i przetokami, ran chirurgicznych (miejsca dawcze przeszczepu skóry, 
przeszczepy skóry, stan po operacji metodą Mohsa, stan po operacji z użyciem 
laseroterapii, stan po zabiegach podiatrycznych, stan po rozejściu się brzegów 
rany), ran pourazowych (otarcia, skaleczenia, rozdarcia, oparzenia I i II stopnia) i ran 
z wysiękiem.
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Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądż skonsultuj się z lekarzem 
lub farmaceutą.
Z wszelkimi pytaniami na temat produktu należy zwracać się do lokalnego dystrybutora. Zażalenia 
na temat produktu i doniesienia o skutkach niepożądanych należy zgłaszać do:

Endoform® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Aroa 
Biosurgery Limited. AROA BIOSURGERY LTD. 

 Dystrybutor:

Kikgel Sp. z o.o. 
97-225 Ujazd, ul. Skłodowskiej 7
tel. +48 44 7192340
e-mail: kik@kikgel.com.pl
www.kikgel.com.pl

Endoform® Naturalna Matryca Skóry - z nacięciami

Rozmiar produktu Szt./opak.

5 cm x 5 cm – z nacięciami 10

10 cm x 12,7 cm –z nacięciami 10

Piotr
Przekreślenie
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Jedyna w swoim rodzaju technologia macierzy pozakomórkowej Endoformu® 
zaprojektowana została do stosowania we wszystkich fazach gojenia.

Endoform wspomaga gojenie ran zarówno ostrych, jak i przewlekłych poprzez promowanie wytwarzania nowej tkanki, 
jednocześnie nadając jej właściwą drogę dzięki uporządkowanej matrycy. Ponadto, Endoform doprowadza do stabilizacji 
nowo powstającej tkanki w ranie wraz z przeciwdziałaniem niepożądanym procesom.

Endoform® można stosować we wszystkich fazach gojenia rany

• stabilizuje ranę

• tworzy porowaty 
szkielet 
wspomagający 
gojenie 

• przeciwdziała 
podwyższonemu 
stężeniu proteaz 
typowemu dla 
przewlekłego zapalenia

• aktywnie promuje 
działanie 
przeciwzapalne 

• tworzy porowaty szkielet wspomagający 
błyskawiczną adhezję fibroblastów oraz 
przenikanie białek strukturalnych

• wspomaga naskórkowanie poprzez 
promowanie pozostałości warstwy 
podstawnej naskórka 

• tworzy szkielet 
regulując przebudowę 
(remodelling) oraz 
wytwarzanie nowej 
tkanki 

Stabilizuje

Hemostaza Stan zapalny Proliferacja Przebudowa

Przeciwdziała Wytwarza Porządkuje
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Endoform® zawiera 148 cząstek reaktywnych istotnych w procesach gojenia
Struktura macierzy pozakomórkowej Endoformu® umożliwia interakcje z komórkami organizmu pacjenta we wszystkich 
fazach procesu gojenia. Endoform® zawiera 85% kolagenu i 15% istotnych cząstek reaktywnych, w tym 148 białek 
strukturalnych 
i adhezyjnych oraz glikozoaminoglikanów (GAG).2 Skład Endoformu® jest tożsamy ze składnikami macierzy pozakomórkowej 
ludzkiego organizmu.
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Skład macierzy pozakomórkowej Endoform® est taki sam co ludzkiego 
organizmu.
Endoform® w trakcie produkcji przetwarzany w minimalnym stopniu, więc struktura zawartej w nim macierzy 
pozakomórkowej nie jest uszkodzona. Produkt posiada porowatą strukturę, co ułatwia szybką infiltrację komórek 
nabłonka i fibroblastów. Wraz z upływem czasu i narastaniem nowej tkanki matryca ta zostaje całkowicie przebudowana

UPŁYW CZASU

Model rany demonstrujący infiltrację i adhezję komórek (kolor jasnoniebieski) w strukturze 
Endoformu® (kolor ciemnoniebieski) w trakcie procesu gojenia3

Fotografie pokazują Endoform®, zabarwiony barwnikiem fluorescencyjnym DAPI (diamidyno fenyloindol), z infiltracją komórek ludzkich 
fibroblastów, po 0,5, 5 i 10 dniach. Powiększenie 20x.3

Naturalna struktura molekularna

Endoform® zachowuje naturalną strukturę 
składników molekularnych.

Analogia ze spinaczem demonstruje, w jaki 
sposób utrata struktury wpływa na utratę 
funkcjonalności

Zachowana 
struktura i funkcja

Zmodyfikowana 
struktura i utrata 
funkcji

Endoform® pomaga w ocenie obecności proteaz w ranie oraz przywraca 
równowagę procesów gojenia.
Rany przewlekłe charakteryzują się obecnością podwyższonego poziomu proteaz, ograniczających gojenie wskutek 
niszczenia ważnych białek strukturalnych.

Podczas gdy inne opatrunki modulują jedynie metaloproteinazy macierzy pozakomórkowej MMP2 i MMP9, wykazano, że 
Endoform® działa na szereg obecnych w ranach proteaz, w tym MMP1, MMP8, MMP13, MMP3, MMP10, MMP2, MMP9, 
MMP12, MMP14 i na elastazę neutrofili.4 Jeśli Endoform® nie jest widoczny w łożysku rany w czasie zmiany opatrunku, 
może to wskazywać na podwyższoną aktywność proteaz. Natomiast gdy Endoform® jest widoczny, może to świadczyć, 
że została przywrócona równowaga stężenia proteaz.5

Endoform® demonstruje znacząco lepszą modulację proteaz w ranach niż inne nowoczesne 
bioaktywne opatrunki kolagenowo-celulozowe (Collagen/ORC).4
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