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TÁI TẠO SỰ SỐNG

Tiến trình điều trị cho một phụ nữ ung thư vú vẫn chưa trọn vẹn cho đến khi 
hình dạng bộ ngực được phục hồi. Hệ thống Celution đã mang lại sự tự tin 
và lòng tự trọng cho bệnh nhân của tôi. ”



Duy trì trên               mức độ cải thiện chu vi bộ ngực 
và độ dày mô ở thời điểm 9 tháng sau khi điều trị. 

80%

Được thiết kế để làm tăng hiệu quả tiến trình tạo hình ngực: 

 •    Cải thiện khả năng sống của mô ghép trong tiến trình làm giàu tế bào. 2

 •   Giảm tối thiểu nguy cơ nhiễm trùng nhờ vào một hệ thống vô trùng khép kín. 

 •   Dễ dàng sử dụng trong điều kiện phòng phẫu thuật. 

 •   Giảm nguy cơ thiếu ổn định về hiệu quả điều trị nhờ vào tiến trình tự động được chuẩn hoá. 

NHỮNG LỢI ÍCH CHO BỆNH NHÂN 
khi sử dụng hệ thống Celution  800/CRS của Cytori ®

 •    Tiến trình hoàn toàn tự nhiên 

 •    Thực hiện trong cùng một ngày 

 •    Xâm lấn ở mức tối thiểu 

 •    Thời gian hồi phục sau điều trị ngắn 

 •    Duy trì thể tích mô ngực một cách bền vững

CƠ CHẾ XỬ LÝ MÔ GHÉP ĐƯỢC LÀM GIÀU TẾ BÀO GỐC: 

HỆ THỐNG CELUTION®  800/CRS   CỦA CYTORI 

ĐỘT PHÁ BẤT TẬN 

Mô mỡ 

Phân lập tế bào 

Rửa tế bào 
Kết hợp để tạo 
thành mỡ ghép 
giàu tế bào gốc

Những tiến bộ gần đây trong  y học tái tạo cho phép bệnh nhân có thể sử dụng các tế bào gốc 
(ADRC) chiết tách từ mô mỡ của mình để phục hồi lại hình dạng bộ ngực .  

(*)

(*) CRS - Cosmetic and Rescontructive Surgery: Hệ thống dành cho phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ 
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Những kết quả đáng chú ý từ nghiên cứu RESTORE-2 bao gồm: 
 •    Mức độ hài lòng cao của bệnh nhân (73%) và bác sỹ (82%) 3

 •    Sự cải thiện về hình dạng ngực ở thời điểm 12 tháng 4 

“
“

 Dr. Eva Weiler-Mitho  Co-Principal Investigator, RESTORE-2 Trial
Canniesburn Plastic Surgery Unit, Glasgow Royal Infirmary, Glasgow, United Kingdom

TRƯỚC SAU

TIỀN LÂM SÀNG CÁC YẾU TỐ TĂNG TRƯỞNG 
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Thời gian sau khi thực hiện ( tháng )

Giờ đây chúng tôi đã có một giải pháp điều trị các dị dạng của bộ ngực mà không 
cần phẫu thuật xâm lấn và không để lại sẹo. Tại thời điểm 12 tháng sau khi điều trị, 
tình trạng của làn da, mô ngực và cảm giác đau của bệnh nhân tiếp tục được cải 
thiện so với trước khi diều trị.

Thử nghiệm lâm sàng đa trung tâm RESTORE-2 đã chứng minh rằng tiến trình tạo hình ngực với 
mô ghép mỡ giàu tế bào gốc làm cải thiện đáng kể tình trạng dị dạng của bộ ngực ở các bệnh 
nhân cắt bỏ khối u ở vú.

Hình ảnh MRI xác nhận những khiếm khuyết và hình dạng 
bộ ngực đã được cải thiện đáng kể ở thời điểm 12 tháng.     

Các nghiên cứu tiền lâm sàng cho thấy rằng ADRC có 
khả năng đáp ứng đối với những thay đổi không 
ngừng của môi trường mới bằng cách phóng thích các 
yếu tố tăng trưởng ở các mức độ và thời điểm khác 
nhau trong tiến trình lành, thúc đẩy sự tạo mạch và khả 
năng sống của mô ghép.  

Các nghiên cứu tiền lâm sàng cho thấy 
rằng ADRC làm cải thiện khả năng sống 
của mô ghép, duy trì thể tích mô ghép, 
sự tạo mạch và sự phóng thích các yếu 
tố tăng trưởng.    



HỆ THỐNG CELUTION®  800/CRS ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH CHO: 

Các tiến trình phẫu thuật thẩm mỹ và tạo hình để thay thế, sữa chữa hoặc phục hồi các bộ phận của cơ thể: 

 •    Các khiếm khuyết/ dị dạng mô mềm ở bộ ngực do cắt bỏ khối u hoặc cắt bỏ ngực 
( có thể tích từ 150 mL - 260 mL ) 

        
   

 •   Các khiếm khuyết do hút mỡ ở vùng bụng, lưng, đùi và mông. 

 •   Sự mất cân đối bẩm sinh của mô mềm  ở vùng ngực và vùng mặt.

 •    Các dị dạng về giải phẫu học của mô mềm ở vùng ngực, mông và mặt. 

 •   Các rối loạn thoái hóa mô mềm ảnh hưởng đến vùng mặt và tay.  
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