PROMOGRAN MATRIX FAMILY
™

COLLAGEN AND ORC MATRIX

Tunnemme
kollageenin, siksi
lisäsimme jotain
tärkeää – orc:n

TIETOA TUOTTEISTA
PROMOGRAN™ proteeasia moduloiva verkko koostuu steriilistä, pakastekuivatusta
yhdisteestä, jossa on 45 % oksidoitua regeneroitua selluloosaa (ORC) ja 55 % kollageenia.
PROMOGRAN PRISMA™ haavaa tasapainottava verkko koostuu steriilistä,
pakastekuivatusta yhdisteestä, jossa on 44 % oksidoitua regeneroitua selluloosaa (ORC),
55 % kollageenia ja 1 % hopea-ORC:tä. Hopea-ORC sisältää 25 % (massaprosenttia)
ionisidottua hopeaa, joka on hyvin tunnettu antimikrobinen aine.

PROMOGRAN™ proteaasia moduloivan
verkon ainesosat ovat:
• 55 % kollageeni
• 45 % ORC

PROMOGRAN™ PRISMA haavaa
tasapainottavan verkon ainesosat ovat:
• 55 % kollageeni
• 44 % ORC
• 1 % hopea-ORC

OPTIMAALINEN HAAVAN PARANEMISYMPÄRISTÖ
PROMOGRAN™ ja PROMOGRAN PRISMA™ ylläpitävät optimaalista haavan
paranemisympäristöä1-6. Tämä ympäristö edistää granulaatiokudoksen
muodostumista, epitelisaatiota ja haavan nopeaa paranemista.

KLIININEN NÄYTTÖ
PROMOGRAN™- ja PROMOGRAN PRISMA™ -verkkojen tehosta on laaja kliininen
näyttö, mukaan lukien 10 satunnaistettua, kontrolloitua tutkimusta7-16.

KUSTANNUSTEHOKKUUS
Eri etiologioista johtuvia kroonisia haavoja (n = 974) tarkastelevan
retrospektiivisen kliinisen tutkimuksen tulokset osoittivat, että jaksottainen
haavanhoito PROMOGRAN PRISMA™- ja PROMOGRAN™-tuotteilla oli
kustannustehokkaampaa kuin harsosidoksilla toteutettu hoito 2 kuukauden
jakson aikana. Kustannushyödyn katsottiin liittyvän lyhentyneeseen hoitoaikaan
ja kohentuneeseen paranemisasteeseen17.

10
RCTs

Useissa RCT-tutkimuksissa tulokset ovat olleet parempia PROMOGRAN™- tai
PROMOGRAN PRISMA™-tuotteita käytettäessä tavanomaiseen kroonisten
haavojen hoitokäytäntöön verrattuna18-21.
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VÄHEMMÄN

6 viikon pituisessa RCTtutkimuksessa, joka koski
painehaavapotilaita (n = 80),
PROMOGRAN™-ryhmän potilailla oli
68 % vähemmän sidosten vaihtoja
kontrolliryhmään verrattuna
(kostea haavanhoito)22.

VÄHEMMÄN

6 viikon pituisessa RCTtutkimuksessa, jossa verrattiin
PROMOGRAN™-tuotteen käyttöä
kosteaan haavanhoitoon (kontrolli)
painehaavapotilailla (n = 80),
PROMOGRAN™-ryhmän potilailla
oli lyhempi sairaalahoidon kesto
kontrolliryhmään verrattuna (360
päivää yhteensä sairalaahoitoa ja 1164
päivää kontrolliryhmässä)22.

LISÄYS

12 viikon pituisessa RCTtutkimuksessa, joka koski
laskimoperäisistä säärihaavoista
(VLU) kärsiviä potilaita (n = 73),
havaittiin, että PROMOGRAN™ryhmän haavoissa haavan alue
pieneni merkitsevästi enemmän
(54,4 %) kuin kontrolliryhmässä
(36,5 %, p < 0,0001)19.

Tutkimuksen keskeyttäminen infektion takia

14 viikon pituinen diabeettisia jalkahaavoja koskeva tutkimus 21

31 %

Kontrolli

0%

14 viikon pituisessa RCTtutkimuksessa (n = 40), jossa
verrattiin PROMOGRAN PRISMA™
- tuotetta parhaaseen diabeettisten
jalkahaavojen hoitokäytäntöön
(kontrolli), tutkimuksen keskeyttämistä
vaativien infektoituneiden haavojen
lukumäärä oli merkitsevästi suurempi
kontrolliryhmässä (0 % ja 31 %,
p = 0,012)21.

PROMOGRAN PRISMA

™

...ja on myös kustannustehokkaampaa...
Neuropaattisten diabeettisten jalkahaavojen hoidon kustannustehokkuutta koskevan
retrospektiivisen tutkimuksen (n = 40) tulokset osoittivat, että haavanhoito PROMOGRAN™
-tuotteella oli kustannustehokkaampaa potilasta kohden 6 viikon hoidon aikana
tavanomaiseen hoitokäytäntöön verrattuna (kontrolli)23.

KÄYTTÖTARKOITUKSET
PROMOGRAN™ ja PROMOGRAN PRISMA™ on tarkoitettu
kaikkien haavojen hoitoon, joiden annetaan parantua
spontaanisti ja joissa ei ole nekroottista kudosta,
mukaan lukien:

Hyvä
tietää...

• diabeettiset haavat

Haavaan jäljelle
jääneitä
PROMOGRAN™/
PROMOGRAN PRISMA™
-tuotteen osia ei tarvitse
poistaa sidoksen
vaihdon yhteydessä

• laskimohaavat
• painehaavat
• sekamuotoisten vaskulaaristen etiologioiden aiheuttamat haavat
• trauma- ja leikkaushaavat
PROMOGRAN™- ja PROMOGRAN PRISMA™ -tuotteilla on osoitettu
olevan hemostaattisia ominaisuuksia.
PROMOGRAN™- ja PROMOGRAN PRISMA™ -tuotteita voidaan käyttää
kompressiohoidon alla.
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Markkinoija Suomessa

Lisätietoja PROMOGRAN™- ja PROMOGRAN PRISMA™
-tuotteiden hyödyistä saat ottamalla yhteyden Systagenixin
myyntiedustajaan tai käymällä osoitteessa systagenix.com
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