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Naturalna
Matryca Skóry

Skuteczny 
sposób na 
wyjście z 
fazy zapalnej
Wykorzystaj Endoform® Natural, aby 
zminimalizować fazę zapalną w ranie

Poprzez aplikację Endoform i obserwację ilości 
jego fragmentów podczas zmiany opatrunku, 
możemy wpływać na modulację proteaz w ranie 
celem skrócenia fazy zapalnej.

Endoform® Natural to jedyna w swoim rodzaju macierz 
pozakomórkowa, przyspieszająca postęp procesu gojenia w fazie 
zapalnej poprzez:

• Określenie poziomu proteaz w ranie, co umożliwia optymizację
ilości materiału potrzebnego przy powtórnym zakładaniu
opatrunku1

• Modulację szerokiego spektrum obecnych w ranie proteaz2

• Dostarczanie naturalnej,  nieuszkodzonej struktury macierzy
pozakomórkowej oraz potrzebnych do budowy nowej tkanki
cząstek reaktywnych3

Ogranicz do minimum fazę zapalną

Endoform® - dostępne rozmiary

Rozmiar produktu szt./opak.

5 cm x 5 cm z nacięciami 10

10 cm x 12,7 cm z nacięciami 10
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Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź 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.
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 Dystrybutor:

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 Endoform® jest tożsamy ze składnikami macierzy pozakomórkowej 
ludzkiego organizmu.
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Ogranicz do minimum fazę zapalną

Ilość pozostałego opatrunku Endoform® jest wskaźnikiem aktywności proteaz, których podniesiony poziom odpowiada za stan zapalny w ranie.

Jak dużo 
pozostałości 

Endoformu® znajduje 
się w łożysku rany?

Stop

Sposób zastosowania

Zacznij od dwóch warstw 
Endoformu® Natural

Zostaw w ranie na 

3-7 dni

Oceń ranę przy 

zmianie opatrunku

Zagojona?Tak

Endoform® to jedyna w swoim 
rodzaju, niemodyfikowana 
macierz pozakomórkowa, która 
zostaje poddana proteolizie 
i moduluje obecne w ranie 
proteazy3 

Brak 
pozostałości

Umiarkowana 
pozostałość

Duża 
pozostałość

Wideo: Wykorzystywanie pozostałości 
Endoformu® jako wskaźnika ilości 
materiału potrzebnego przy 
ponownym zakładaniu opatrunku

Wideo: Przyjrzenie się z bliska 
pozostałościom Endoformu®

Aby obejrzeć kliniczną 
historię Endoformu®, 
zeskanuj kod QR.

www.qrs.ly/6wa0d5v

Aby obejrzeć film 
wideo, zeskanuj 
kod QR.

www.qrs.ly/p3a0d5k

• PODWYŻSZONY poziom proteaz
• Rana w fazie zapalnej

• UMIARKOWANY poziom proteaz
• Rana wychodzi z fazy zapalnej

• NISKI poziom proteaz
• Została przywrócona równowaga proteaz w ranie. W ranie rozpoczyna

się odbudowa tkanki

Zniszczenie 
tkanki

Odbudowa 
tkanki

Odbudowa 
tkanki

Jak dużo Endoformu® należy nakładać?

2x*

Nałożyć większą ilość Endoformu® 
• Łagodnie przepłukać
• Nałożyć PODWÓJNĄ ILOŚĆ

Endoformu® w stosunku do
poprzedniej aplikacji

1/2x

1x 

Nałożyć taką samą ilość 

Endoformu®

• Nie oczyszczać rany
z pozostałości Endoformu® -
łagodnie przepłukać

• Nałożyć taką SAMĄ ilość
Endoformu® jak poprzednio

Zmniejszyć ilość Endoformu® 
• Nie oczyszczać rany

z pozostałości Endoformu® -
łagodnie przepłukać

• Nałożyć MNIEJ Endoformu® niż
poprzednio

Wskazówki

Nakładać większą ilość na początku 
leczenia aby upewnić się, że w łożysku rany 
obecna jest pozostałość  Endoformu®, 
a proteazy w ranie podlegają modulacji.

Proteazy 
w ranie

Ilość 
nałożonego 
Endoformu®

Obciążenie 
biologiczne Wysięk

Aby osiągnąć efekt pełnego wygojenia się 
rany Endoform® powinien być stosowany 
w ciągłej kuracji przez kilka tygodni.
Należy unikać korzystania z kolagenu 
modyfikowanego, ponieważ materiał taki 
zamienia się w żel niezależnie od poziomu 
proteaz w ranie, więc nie może służyć jako 
wskaźnik ilości materiału potrzebnej przy 
następnym opatrunku.

Dlaczego metoda ta działa?

Jedyna w swoim rodzaju macierz pozakomórkowa 
Endoformu® pozostaje niezmieniona w łożysku rany, 
o ile proteazy w ranie nie są nieprawidłowo
podwyższone.4 

W obecności wysokich stężeń proteaz Endoform® 
ulega uszkodzeniu w taki sam sposób, jak nowo 
tworząca się tkanka. Zastosowanie większej ilości 
warstw Endoform'u umożliwia lepszą modulację 
proteaz i przywrócenie ich ilościowej równowagi. 
Po zrównoważeniu poziomu proteaz w ranie 
pozostałość Endoformu® w łożysku rany staje się 
widoczna i przyczynia się do jej gojenia.
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∗ Zaleca się, aby nie przekraczać nakładania 
czterech sztuk Endoformu® w trakcie 
jednej zmiany opatrunku 

Nie

• 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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UPŁYW CZASU

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

Zdjęcia przedstawiają przenikanie ludzkich fibroblastów poprzez matrycę Endoform® zabarwiony barwnikiem fluorescencyjnym DAPI 
(diamidyno fenyloindol), po 0,5, 5 i 10 dniach. Powiększenie 20x.3

Endoform® można stosować we wszystkich fazach gojenia rany Endoform® tworzy biologiczny szkielet macierzy pozakomórkowej
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