
Utilizează beneficiile naturii

MatriDerm® este o matrice de colagen și elastină.
Tehnologia Advanced CryoSafe dezvoltată de compania 
noastră garantează:
- Proprietățile structurale și biochimice ale colagenului 
nativ - Eliminarea proceselor chimice necesare legarii 
incrucisate - Structura de inalta similitudine cu cea a 
dermului uman

MatriDerm® este suport pentru fiecare pas în 
procesul de regenerare a țesutului:
- Dezvoltare și migrare imediată a celulelor
- Proliferare rapidă
- Proces rapid de neo-angiogeneză

Avantaje pentru Medici

Structură de calitate 
Replica dermului natural 
- Îmbunătățește gradul de funcționalitate asigurând 
regenerarea naturală a pielii
- Înlătură riscul formării cicatricilor
- Asigură un mediu optim pentru vindecarea plăgii: Pielea 
astfel dezvoltată este mult mai elastică iar are o structură mai 
apropiată de cea a pielii naturale decât  dacă ar fi fost 
dezvoltată numai cu ajutorul unei grefe partiale  

Rezultate
Închiderea plăgii se realizează printr-o procedură 
într-un singur pas
- Reduce nivelul de apariție a complicațiilor intraoperatorii
- Reduce timpul și nivelul costurilor

Avantaje pentru Pacienți

Nivelul de calitate al vieții
Asigură rezultate optime din punct de vedere al funcționalității și 
al aspectului estetic
- Funcțiile sunt redate în totalitate
- Asigură un proces rapid de recuperare post-intervenție
- Pacientul iși poate relua activitățile cotidiene

Structura dermului 
uman

Imagini din arhiva domnului Dr. Mörgelin, Suedia

Angiogeneza - la  15  zile  de 
la  implantare  -  din  arhiva 
Prof. Kamil,  Austria

MatriDerm® Structura dermului de 
alta natură decât uman

Procesul de implantare al   
MatriDerm® în secțiune - simulare

Scade probabilitatea de a se forma 
cicatrici

Imagine din arhiva Prof. Kamolz, Austria

Crește elasticitatea, 
flexibilitatea și rezistența noului 
țesut format

STSG*

MatriDerm®

Formațiuni de colagen și elastinăProcesul de regenerare a 
dermului

MatriDerm® – Procedura de regenerare a țesutului într-un singur pas 
Garantează calitatea actului medical

* Grefă de piele liberă 
despicată
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Carcinom extirpat 
chirurgical

Debridarea unei plăgi 
mușcate (câine)

Cicatrice formată datorită 
aderenței celulelor

Avulsie traumatică

Traumatism - decopertare 
chirurgicală

Ulcer cronic mixt

         arsură de gradul 3 1 an de la intervenție Ulcer de presiune

MatriDerm® garantează calitatea actului medical
MatriDerm® asigură rezultate optime din punct de vedere al funcționalității și al aspectului estetic 
pentru orice tip de plăgi acute sau cronice pentru care s-au utilizat grefe de piele pe toată lungimea.

1 săptămână de la 
intervenție

2 săptămâni de la 
intervenție

6 luni de la intervenție

5 săptămâni de la 
intervenție

6 luni de la intervenție

2 ani de la intervenție

1 an de la intervenție

Toate cazurile sunt prezentate din arhiva personala a medicului care le-a tratat.
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