Membran polimerinin moleküler yapısı

diafiber
MEMBRANA tarafından üretilen SYNPHAN® tipi
membran kullanılarak üretilmektedir.
Sentetik membran ailesinin yeni üyesi olan SYNPHAN,
Hemodiyaliz membranlarının yeni jenerasyon standartlarını
sunmaktadır.
Benzersiz polimer ve por yapısının sunduğu mükemmel
hemokompabilite ve performansı SYNPHAN’ı günümüzde
kullanılan en sofistike membran tipi yapmaktadır.
SYNPHAN’ devrimsel Performance Enhancing Technology
®
(P.E.T. ), kullanılarak üretimektedir. P.E.T., yöntemi ile aralıklı
dokunmuş mültiflament yapı oluşturulmaktadır.

Membranın mikroskobik yapısı

Bu yapı diyalizat akışının membranın tüm yüzeyine ulaşmasını
sağlamakta ve bu sayede maksimum filtrasyon ve tutarlılık
sağlanmaktadır.
Performans, güvenilirlik ve tutarlılık ilkesi üzerine dizayn edilmiş
olan SYNPHAN’ın üretim teknolojisi diyaliz
membranlarının ulaştığı en yüksek teknolojiye sahiptir.
Low flux, mid flux ve high flux membranlardan oluşan
SYNPHAN membran ailesinin performans ve tutarlılığı
innovative sistem temelli konsept ile üretilmektedir.
Böylece her tür hastada kullanılabilecek membran üretimi
gerçekleştirilmiştir.
Üst düzey performansı, her akış seviyesinde üremik toksinlerin
başarı ile itrahını sağlar. ß2-microglobulin itrahında diğer
sentetik membranlara gore belirgin üstünlük arzeder

Sık Sorulan Sorular

Membranın bio-uyumluluk özellikleri
Selülozik
membran

Modifikasyon

Modifikasyon

SYNPHAN‘ı değişik kılan özellik nedir ?
SYNPHAN yeni bir polimer olan poliethersulfondan üretilmiştir.
Yüksek mekanik ve kimyasal stabiliteye sahip olan bu polimer,
membran üretiminde gelişmeye olanak vermektedir.
Bu polimer sayesinde, konvansiyonel membranlara göre duvar
kalınlığı inceltilerek ultrafilrasyon hızını ve performansı
artırabilmek mümkün olabilmiştir.
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Aynı şekilde benzersiz 3 fazlı yapı biçimi sağlanabilmiştir.

SYNPHAN’ın 3 fazlı yapısı performansı nasıl
artırabilmektedir?
3 fazlı membran yapısı diyaliz seansı boyunca kontrollü
tedaviyi garanti etmektedir. SYNPHAN’ın ayrıştırma tabakaları
sayesinde eleme, ayırma profilleri oluşur. Bu yapı,
ß2-microglobulin gibi orta boy moleküllerin optimal filtrasyonunu
sağlar.
Destek katmanları ise yüksek mekanik dayanıklılık ve akış
kontrolünün desteklenmesi ile hidrolik özelliklerini sağlar.

SYNPHAN® membranları;
her moleküler ebattaki bütün üremik
toksinlerin itrahının sağlanması için
geliştirilmiş ultrafiltrasyon ve
itrah kabiliyeti ile yüksek standartlı bir
diyaliz membranı olarak
özel olarak geliştirilmiştir.

Polyethersulfone
P.E.T
Performance Enhancing Technology

Başka bir polisülfon membrana ihtiyaç
duyuyormuyuz?

SYNPHAN HF600T
Hemokompabilite ; Komplement aktivasyonu, trombosit ve lökosit
sayımı

SYNPHAN bir polisulfon membran değildir,
poliethersulfondan imal edilmiştir. Bu polimer daha yüksek
mekanik ve kimyasal stabilite sağlamaktadır. Bunun anlamı
konvansiyonel sentetik membranlara nazaran daha ince
duvar yapısında membran imal edilebilmektedir. Böylece
diyaliz performansı ve ultrafiltrasyon hızı artırılabilmektedir.

Neden SYNPHAN kullanılmalı?
SYNPHAN düşük akımlı hemodiyalizde yüksek volümlü
hemodiafiltrasyona giden geniş bir tedavi aralığı keyfiyeti
sunmaktadır. Böylece klinisyen her türlü hastası için en
sofistike membranı kullanabilmektedir.

Doktor ve hasta açısından SYNPHAN ne gibi
avantajlar sunar

SYNPHAN HF600T
PES ve PSu için Tromboz oluşumu (TAT) mukayesesi

SYNPHAN ailesi membranlarının eşsiz performansı
sayesinde, klinisyenin hastasına her gün optimum tedavi
sağlaması mümkün olabilmektedir. P.E.T. konsepti ile
güvenilir ve tutarlı bir tedavi Performansı, her seansta garanti
edilebilmektedir.

P.E.T. konsepti nedir?
®

Performance Enhancing Technology (P.E.T. )
Membrana tarafından patentlenmiş bir konsepttir. Kapiller
membranlar multifilament bir doku ile kombine edilerek
üretilir. Bu sayede diyalizat mayii tüm diyaliz saensı boyunca
membran etrafında dağılarak dolaşabilir. Bu yöntem ile
diyalizör performansı artırılır. Seans boyunca filtrasyonun en
optimum seviyede tutulması sağlanır.
P.E.T Performans Artırıcı Teknoloji
(Performans Enhancing Technology)

SYNPHAN neden P.E.T. ile kombine edilmiştir?
SYNPHAN ve P.E.T. birlikte en sofistike diyaliz membranını
oluşturur. Bu en ideal teknolojik çözüm sayesinde diyalizör
içerisinde verimli ve uyumlu isotropik diyalizat dağılımı
sağlanır.

SYNPHAN diğer membranlara göre nasıl daha
yüksek güvenlik düzeyi sağlar?
P.E.T Diyalizatın diyalizör içerisinde dağılımını geliştirir, Klerens değerini yükseltir,
Sürdürülebilir tutarlı performans sağlar

Diyalizörün diyalizat kompartımanında dalgalı akım
oluşmasının sonuçları

Pek çok yayımlanmış çalışma göstermektedir ki SYNPHAN’ın
sahip olduğu fizikokimyasal özellikler pirojenleri ve sitokin
içeren aktiviteleri alıkoyabilmektedir. Sonuçta da güvenlik
sınırı yükseltilebilmiştir.

SYNPHAN ß2M itrahında nasıl yüksek
kapasite sağlar
SYNPHAN dizayn edilirken orta boy molekülleri süzme
katsayısı optimize edilmiştir. Bu sayede gelişmiş itrah
kabiliyeti elde edilmiş ve ß2M benzeri üremik toksinler gibi
materyallerin itrahında yüksek başarı sağlanmıştır.
Örneğin molekül ağırlığı 13 kD olan sitokrom C için süzme
katsayısı 0,63 olmuştur.
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Kapiller membran`ın onduleli yapısı
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In vitro ultrafiltrasyon mukayesesi

SYNPHAN HF600T in vitro ultrafiltrasyon

In vitro ultrafiltrasyon mukayesesi
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Low flux membranlar

Hidrolik permeabilite

SYNPHAN® Performance Enhancing Technology (P.E.T.®)
Diyaliz seansı boyunca mükemmel ve stabil performans sağlar. Kapiller membranlar özel olarak multiflament doku ile kombine
edilmişlerdir. Diyalizatın diyalizör içerisinde dağılımını geliştirir, Klerens değerini yükseltir,
Sürdürülebilir tutarlı performans sağlar

P.E.T ve SYNPHAN kullanımında
klerens performansı

Synphan LF 100
Performans ve biouyumluluk mukayesesi

Qb= 250 ml/d , Qd = 500 ml/d Hannoversch – Münden 2001

İleri düzeyde bio-uyumlu
Membran duvarı ve demetleri arasında optimize akışkanlık sağlayan diyalizör yapısı
Yüksek klinik performans
Synphan LF 100
Çözünmüş küçük maddelerin klerensi

Synphan LF 100
Orta boy moleküllerin geri kazanımı

Synphan LF 100 Performans mukayesesi

Synphan LF 100
Orta boy moleküllerin geri kazanım oranı

Montpellier – 2002
(Küçük molekül, ß2-m, albumin)
Qb= 350 ml/d , Qd = 500 ml/d

SYNPHAN LF 100 diğer sentetik Low Flux
membranlara göre yarışmacı Hemokompabilite ve
performans sunar
Orta boy Moleküler klerens mukayesinde
SYNPHAN LF 100 diğer membranlara göre çok
üstün nitelik gösterir

SYNPHAN LF 100 diğer semisentetik ve sentetik low flux membranlara göre
daha yüksek URF değerine sahiptir.
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Low Flux Diyalizör
özellikleri

Membran materyali
Membran niteliği
Gövde ve kapaklar
Potting
O-ring
Sterilizasyon metodu

High Flux Diyalizör
özellikleri

Polyethersulfone ( Synphan Membrana)
Ondüleli, Mikroflament dokulu P.E.T.®
ABS (Telrux BASF)
Poliüretan (Elastocoat BASF)
Silikon ( Elastosil Wacker )
Gamma

Duvar kalınlığı
İç çap
TMP

35 mikron
200 mikron
600 mm Hg

30 mikron
200 mikron
500 mm Hg

Inulin
Albumin
ß2 - microglobulin

1
<0.01
0,8

Yüzey alanı (m2)
Ultrafiltrasyon katsayısı (ml/h/mmHg)
Priming hacmi (ml)

1
8
63

1,2
9
75

1,3
10
80

1,5
12
91

1,6
13
95

1,8
14
107

2
16
115

1,1
36
65

1,4
46
87

1,7
57
102

2
75
123

Klerens: QB 200 ml/min
Üre
Kreatinin
Fosfat
Vitamin B12
Inulin

168
155
127
68

191
177
144
77

196
182
148
79

213
197
161
86

213
197
161
86

218
202
165
88

226
210
171
91

189
182
175
136
97

207
199
192
149
106

211
203
196
152
108

219
211
203
158
112

Klerens: QB 300 ml/min
Üre
Kreatinin
Fosfat
Vitamin B12
Inulin

217
192
148
73

248
219
169
83

254
225
174
86

276
244
189
93

276
244
188
93

283
250
193
95

293
259
200
99

255
235
221
159
107

279
257
241
173
117

285
262
247
177
119

296
272
256
184
124

Klerens: QB 400 ml/min
Üre
Kreatinin
Fosfat
Vitamin B12
Inulin

246
218
162
79

280
249
185
90

287
255
190
92

312
277
206
100

311
277
206
100

319
284
211
103

331
294
219
107

304
272
257
174
121

333
297
281
190
133

340
303
287
194
135

353
316
298
202
141

İn vitro performans bilgileri EN 1283 standardına uygun olarak hesaplanmıştır.
UF katsayısı : human blood, Hct 32%, total protein ≥6%, T = 37 °C, clearance: QD = 500 ml/min, QF = 0)

üretim tesisi
A3 Tıbbi Cihazlar bünyesinde diyalizör üretimi amacı ile
inşa edilmiş olan tesisimiz, dünyadaki en gelişmiş
diyalizör üretim tesislerinden biridir.
Tesis esnek üretim yapabilen ve kendi kendini kontrol
eden akıllı tesis olarak inşa edilmiştir.
Muadil tesislerde insan emeği ile
gerçekleştirilen montaj süreçleri robotik manupülatörler
ile teçhiz edilmiş makinelere yaptırılmaktadır.

Üretim teknolojisi
Diyalizör üretim tesisinde tüm üretim süreci otomatik
makinler tarafından gerçekleştirilmektedir. Üretim her
aşamada elektronik kalite kontrolü yapılarak
gerçekleştirilmektedir. Kalite kontrolüne ilişkin kaynak
ve kesim sonuçları digital imaj analizleri ile
denetlenmekte, kaçak ve performans test sonucu,
kurutma bilgileri elektronik döküman olarak her
diyalizör için ayrı ayrı alınmakta ve barkod numarası
altında saklanmaktadır.
Ürün testleri için dünyanın en gelişmiş sensörleri
kullanılmıştır.
Poliüretan enjeksiyonu işleminde hiçbir solvent benzeri
kimyevi madde kullanılmamaktadır. Kurutma süreci için
in line ve out line kurutma ve buhar ile ön sterilizasyon
yapan makine geliştirilmiştir. Kurutmada mutlak yağsız
hava üreten gelişmiş hava üreticileri kullanılmıştır.
Kullanılan teknoloji ile, olası allerji ve duyarlılıkların
önüne geçilebilmektedir.
Sterilizasyon Gamma ışını ile yapılmakta ve
sterilizasyon sonuçları sürekli test edilmektedir.
A3 Tıbbi Cihazlar ; Tıbbi cihaz ve malzemeleri geliştirmek
ve üretmek için kurulmuş bir teknoloji kuruluşudur.
A3 Tıbbi Cihazlar yüksek teknolojili Sistem, makine
donanım ve yazılımları üretmektedir.
Firmamız üretim tesislerinde tıp ve gıda endüstrisinde
kullanılan makine, cihaz, ve malzemenin
projelendirilmesini geliştirilmesini ve üretimini
gerçekleştirmektedir.
Alanında dünyada faaliyet gösteren pek çok firma ile
işbirlikleri yapmakta olan firmamız CE kalite belgeli AB
mevzuatına uygun yüksek standartlı üretim yapmaktadır.

 Robotik montaj teknolojisi
 Hassas lazer kesim / kaynak sistemi
 8 mbar hassasiyetli kaçak ve performans test sistemi
 Hat içi — hat dışı kurutma ve ön sterilizasyon
 Mutlak yağsız hava ile kurutma teknolojisi
 En gelişmiş plastik enjeksiyon teknolojisi
 4 aşamalı hassas kesim sistemi
 Mükemmel hidrodinamik gövde dizaynı
 Solvent içermeyen poliüretan döküm sistemi

A3 Tıbbi Cihazlar
Akcaburgaz Mah. 40. Cadde No 16 Esenyurt \ Istanbul
Tel
+ 90 212 886 96 18
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+ 90 212 886 96 19
mail
info@a3mec.com
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www.a3mec.com

