TIÊM MỠ CHÍNH XÁC BẰNG CÔNG NGHỆ TẠO VI GIỌT

Việc khám phá sự hiện diện của những tế bào tái tạo trong mô mỡ, cùng với những giới hạn
của kỹ thuật tạo hình làm đầy đã thu hút sự quan tâm của ngành thẩm mỹ đối với kỹ thuật ghép
mỡ tự thân. Tuy nhiên, bác sĩ vẫn còn gặp phải những thách thức trong điều trị như khó dự
đoán tỉ lệ tiêu mô (dao động trong khoảng 50-90%).1 Những nghiên cứu khoa học cơ bản và lâm
sàng gần đây đã mở ra một phương pháp đầy hứa hẹn trong việc cải thiện sự sống của mô mỡ
ghép bằng dụng cụ tạo vi giọt. Việc ghép mỡ dưới dạng những giọt cực nhỏ giúp tối ưu tỉ lệ
diện tích bề mặt/thể tích, từ đó cải thiện mức độ khuếch tán oxy, chất dinh dưỡng và hạn chế
hoại tử.2 Celbrush được thiết kế bởi Cytori nhằm tạo ra những vi giọt mỡ một cách dễ dàng.

MÔ TẢ SẢN PHẨM
Celbrush được thiết kế và chế tạo bởi Cytori bằng vật liệu thép không gỉ. Celbrush được thiết
kế để người vận hành có thể điều khiển dễ dàng bằng cách cà nhẹ ngón tay cái vào bánh răng,
kiểu thiết kế này nhằm giảm tối thiểu áp lực, mang lại độ phản hồi tốt và cảm giác tốt nhất khi
thực hiện kỹ thuật tiêm. Dụng cụ cho phép nhà phẫu thuật có thể kiểm soát chính xác thể tích
mỡ tiêm vào khu vực điều trị chỉ bằng ngón tay cái mà không cần nhìn vào xy-lanh, tránh được
sự tắc nghẽn, giật cục có thể dẫn đến tiêm quá nhiều vào khu vực cần ghép khi dùng loại
xy-lanh thường.
Với Celbrush 10 mL, thể tích tiêm xấp xỉ 0.5 mL cho mỗi đường cà hoàn chỉnh trên bánh răng
bằng ngón tay cái. Với Celbrush 3 ml, kỹ thuật còn có thể được thực hiện một cách chính xác
hơn khi thể tích tiêm chỉ là 0.15 mL cho mỗi đường cà.

ĐẶC ĐIỂM VÀ ƯU ĐIỂM CHÍNH
• Tạo vi giọt đồng đều khi tiêm.
• Tải mỡ vào khoang xy-lanh nhanh chóng
• Kiểm soát chính xác thể tích tiêm
• Không tắc nghẽn, giật cục, tránh tiêm quá mức.
• Celbrush 10 ml giúp cho kỹ thuật tiêm dễ dàng,
không tốn lực và mỏi tay.
• Celbrush 3 ml thích hợp cho những khu vực cần
tiêm chính xác thể tích nhỏ

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Có phải Celbrush chỉ tương thích với loại xy-lanh nhất định nào đó không?
Đúng vậy, không phải tất cả mọi loại xy-lanh đều vừa vặn với Celbrush. Để thuận tiện

cho khách hàng, Cytori cung cấp bộ kit Celbrush khởi đầu, bao gồm một hộp xy-lanh
chuyên dụng (100 cái/hộp) và một cannula để có thể sử dụng Celbrush một cách tối ưu.
Việc sử dụng những loại xy-lanh khác không được khuyến cáo.
Có phải bất kỳ loại cannula nào cũng đều tương thích với Celbrush không?
Đúng vậy, bạn có thể sử dụng bất kỳ loại cannula nào cùng với Celbrush mà vẫn đảm
bảo chất lượng
Celbrush có được thiết kế với nhiều kích cỡ khác nhau không?
Celbrush được thiết kế với 2 kích cỡ tiêu chuẩn, bao gồm loại 10 ml và loại 3 ml. Celbrush 10 ml có thể tiêm chính xác 0.5 ml mỡ với mỗi đường cà trên bánh răng bằng
ngón tay cái. Để ghép chính xác hơn có thể dùng Celbrush 3 mL, cho phép tiêm chính
xác 0.15 mL với mỗi đường cà.
Nên tiệt trùng Celbrush như thế nào?
Celbrush là dụng cụ phẫu thuật có thể tái sử dụng sau khi tiệt trùng bằng nhiệt ẩm (autoclave). Sản phẩm được cung cấp dưới dạng chưa tiệt trùng. Trước mỗi lần sử dụng, cần
vệ sinh và tiệt trùng một cách thích hợp. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng Celbrush để biết thêm thông tin về cách bảo quản sản phẩm và hướng dẫn tiệt trùng bằng
autoclave.
Tôi có thể đặt hàng thêm xy-lanh và cannula cho Celbrush không?
Bạn có thể mua xy-lanh và cannula từ Cytori bằng cách liên hệ với nhà phân phối tại địa
phương.

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

Mỗi loại Celbrush 3 ml và 10 ml được cung cấp trong những bộ kit, bao gồm Celbrush,
một hộp xy-lanh chuyên biệt vừa vặn với Celbrush và một cannula tiêm.
SỐ CATALOG

MÔ TẢ

510/CRS

Celbrush 10 mL

503/CRS

Celbrush 3 mL

520/CRS

Bộ kit khởi đầu Celbrush 10 mL

521/CRS

Bộ kit khởi đầu Celbrush 3 mL

522/CRS

Bộ kit khởi đầu Celbrush 10 mL + Celbrush 3 mL
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Celbrush đạt chứng nhận CE, cho phép phân phối sản phẩm tại khu vực châu Âu. Tham khảo
hướng dẫn sử dụng để biết thêm thông tin về chỉ định, chống chỉ định, cảnh báo và thận trọng.
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