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C},tori
Systern Cellrtiono 800/CRS opracowany przez
TheraPeUtics,
Inc.' iest urządfeniemmedycznymumoż|iwiającym
dostęp do komórek macierzystych i rc8eneracyjnych (ADRC)
pochodzących z tkanki tłusfcfowcj w czasie rfecfyw]stym
i w m]ejscu|ecz€ n ia' Techno|o8a la wykolfystuj€ zautomatyzowinic
pobicranid,
wlasnych
i rtandaryzowanie
ocrysrczaniaI koncentrowania
Iub późniejszego
|rżycia
komórekADRC pacjĆntado natychmiastowego
aby być
kiin1cznego'systcnrceIUtion.'800/cRsfostałtak skonstruownny'
dopasownnymdo potrzelrUźytkowników'

1) Urządz€ n ie ce|ulion!B00/cRs
j standaryfu]c
własnych
pobieranie,
oczyszczaniei koncentrowanie
Urządfene ceIution!800/'cRsaUtornatyzUje
komórek ma.ierzystych i le8eneracyinychpochodzących z tkanki t|usfcfowej, które na9tępniewprowadza się
do organirnru tego sameBo pacjentii podczas ledneSo rabiegu chirurBiczne8o.Dodatkowo, synern Celutiono
imiesza go z komórkamiADRC, aby sMorfyć Wzho8aconykomórkamimatcliał
s00rcR5 o.zysf.fa ]ipoas|ri.at
natychmiaslowej
reirnpIaItac]iu te8o same8opacJenta'
Przesfc7Ćpo!!y.]o
Naiwaznieisz€ fUnkcjei korfyści:
.
.

.
.
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PoLrieranie
tkarkl i eczenieteBosame8odnia.
P'Ó' P. ''u nn''|)/U\Ą

1) ' |' r||U| '\Ąd1) Ulio8l rno$JriPm'

]ałow}''filnrkniętysystem'
odczynn ki przebadanc
k lnicrnie.
Mater]a]Prfe5zczepowywzbo8acony komórkamj ADRC

2) zesraw materiałóweksp|oatacyjnych
ce|ulion@805/cRs
Zestaw materia|ów€ k spIoatacyjnychceiut]ono805/cRs jesi jałowym,jednolazowym produktem'skonstruowanym
da użyciaw|az z t)rządzeniemCe|utiono800/cRs.
3) odczynnikc€ | aseTM835/cRs
odczynnik Ce|aseTM8]5/cRs jest opatentowanym i farejestrowanym enfymem Używanym w połączeniu
furządfeniemceUtionó800/CRswceuUwoInieniakomórekmacicrzystychire8eneracyjnychztkankitłUszcfowej
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czĘsTo ZADAWANEPYTANIA
w iaki sposób Śyśtemc€|ution@ 800/cRs przetwa]zatkankętfuszczowąi pozyskujekomórki ADRC?
Pobranietkankit|uszcztlttĄz Użyciemtechno|o8ii
ce|ution@
530/|sjestzoptyma|izowane
do użyciaz systemem
ce|utiono800/cRsce|empozyskania
maksymalnej
prawidłowo
i|ości
aktF'nych komórek.
. Pozyskaniekomórek macierzystychi re8eneracyjnychoraf połączeniez oczyszczonątkankątłuszczowąw ce|U
stlvożenia wzbogacone8okomórkami 8raftuza pomocązautomatyzowane8oi wystandaryzowane8osystemu
Celutiono800/CRs
. WprowadfanieWzbo8acone8o
komórkamiwszczepuw ce|U'ukfahowaniapożądanej
oko|icyz użyciemmikro
krope|kowe8o
urządzenia
do podawaniao nazwiece|brushTM.
Jakobjętość
PEetworzonejtkankitfuszczoweikore|uiez zebranymikomórkamiADRC?
pozyskanych
Na ilość
komórekma wplyw wie|eczynników,takichjak technikachirur8icznąWiekpacjenta,płeć
oraz umiejscowienie
pobieranejtkanki.Typowai|ość
akywnych komórek ADRC z użyciemsystemucelution@
800/cRswynosiokoło40.000.000komórekna 100 m| tkankitłuszczowej.
Wyniki przedstawione
w tabe|i1 są
uśrednionymi
wynikamiz danychwewnętrznych
firmyCytori;wyniki indywidua|nie
mo8ąbyćzmienne,
Urządzeniece|Utiono800/cRs moźeprzetworzyćmiędry 12o m| a 360 m| tkanki tłuvczowej, jednakze objętość
wyjściowa
komórekADRC z uŹądzeniace|utiono800/cRswynosizawsze5 m|'objętość
przetworzonej
tkankima
znaczącywpł}v'/
na i|ość
i koncentrację
komórekADRC w objętości
uzyskanej'
||e czasu potrzeba, aby system ce|utiono 800/cRs przy8otował
wzbogaconykomórkami wszczep tłuszczowy?

Tabe|a| : szacunkowai|ość
pozyskanych
akywnych
komórck
ADRC

Rycina 1 moźe być uźytado oszacowania czasu potrzebnego
na przetworzenie rebranego lipoaspiratu i przygotowanie
wzbo8acanej komórkamj ADRC
tkanki wszczepianej
pacjentowi.Neżyzauważyć,żeczas na rycinie2 fostałoszacowany
woparciuo przeciętny
czascyk|u,począwszyod momentupodania
|ipoaspiratu
do Pojemnika Celutiono800/cRs i mo8ąsię różnić
w za|eżności
od doświadczenia
operatolai liczby czerwonych
krwinekw liooasoiracie.
Ry.ina 1: sacowany daŚ pżetwauania

Iletkankitfuszczoweina|eźy
pobrać?
Firma c}'tori opracowałowzó|, |<tóryPozwa|aokreślić
i|e tkankitłuszczowej
na|eży
poblać, aby o5ią8nąćoczekiwany efek.
Up|oszczonywzó|i Rozmiarublku (ml)x
2.7 (poprawkana wa8ęsoli ti4o|olicznej,
5% nadv,yżki,oraz tkanka potrzebna do
pozyskania ADRC) = całkowita objętość
,,mokrej"
tkanki(m|),kórąna|eżyzebrać,
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objęlośótkankitłuszczow€j

czy syŚtem ce|utiono800/cRs wymaga
szcze8ó|nej techniki pobierania tkanki
tłuszczowej?

ry.iM 2: l,lyma8aneobjęloś.itkankitfu'eorei

Firma
clori
oferuje
plzylządy
chirurticzne oraz pomocnicze produĘ
jednorazowe
do użyciawraz z e|ementami
podstawowymi
urządzeniacelution@8oo/
cRs. E|ementywyposaźenia
optyma|izują
pżetwarzanie tkanki tłuszczowejtab aby
uzyskać makyma|ną i|ość aĘwnych
bio|o8icznie
komórekADRc.
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uła3a: Makym|na ójęlośćtlonki dugcej,
klóĘ
Użądżeni.mde i.dnoEM
pftlwozyć s}fu,i 360 m|.
j*l
więłsa' uu ądz€nie ni. Pżej.|żiedo
]e.|iwagatkłki
nJśęPt€o el.p! &Ńki ni. zEdu*ui€ ,ię '|oh &.nki do
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pEgszczepu (m|)
Pożądanaobję|ość

