
MATRIZ DE COLAGÉNIO ACELULAR ULTRA 
PURIFICADO PARA A REGENERAÇÃO DE 
DEFEITOS NA CARTILAGEM

REGENERAÇÃO 
DA CARTILAGEM

HIALINA

REGENERAÇÃO 
COM UMA SÓ 
INTERVENÇÃO

INDICADO PARA 
TODAS AS 

ARTICULAÇÕES

100% PRONTO A USAR

CHEGA A QUALQUER DEFEITO, POR MAIS PEQUENO QUE SEJA

SEM MICROFRATURAS, MOSAICOPLASTIAS, ETC... 

LIVRE DE FIBRINA

DEFEITOS DE 3 A 12 CM2

NÃO É NECESSÁRIO BIÓPSIA

ADAPTÁVEL A DEFEITOS DE QUALQUER TAMANHO

REGENERAÇÃO COM APENAS UMA INTERVENÇÃO

MATERIAL PARA USO EXCLUSIVO POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE



O QUE É? 

UM NOVO IMPLANTE DE COLAGÉNIO ACELULAR PARA O TRATAMENTO AUTO-REGENERATIVO DOS DEFEITOS 
DA CARTILAGEM ARTICULAR.

ESTA NOVA MATRIZ ASSEGURA A REGENERAÇÃO DE CARTILAGEM DO TIPO HIALINA DE GRANDE QUALIDADE 
E EM POUCO TEMPO.

UMA INOVAÇÃO ÚNICA DA MATRIZ DE COLAGÉNIO QUE PERMITE CONDIÇÕES ÓTIMAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO INTERIOR DA CARTILAGEM E CÉLULAS ESTAMINAIS.

Defeitos produzidos por lesões ou degeneração em todas as articulações sinoviais (ombro, joelho, tornozelo, 
etc.)

A linha de produtos ChondroFiller permite o tratamento de defeitos provocados por traumatismos ou 
degeneração. Este tratamento das articulações é eficaz e simples. Em concreto, o tratamento atempado dos 
defeitos menores evita o desenvolvimento de danos secundários significativos.

LINHA DE PRODUTOS

A linha de produtos ChondroFiller foi desenvolvida para tratar defeitos provocados por traumatismos ou 
degeneração até 12 cm2.
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O QUE TRATA?



Chondr0Filler1iquid .-:

O QUE É? 

É uma seringa de dupla câmara, desenhada para introduzir uma matriz de colagénio primário em zonas com 
defeitos < 3 cm2.

Produto Descrlção Ref. 

O,ondrofiller Llquld Volume23ml HCFL-23 

Chondrcflll..-e 

Um desenvolvimento acelular patentado e vanguardista que cria: 

• Um Implante de colagénio absorvível que protege e permite a migração dos condrócitos dentro da
matriz.
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•  A sua forma líquida permite variar em forma, largura e profundidade.

• Feito de colagénio tipo I,  acelular, ultra purificado e uma solução neutra.

•  Assim que os líquidos se misturam ao sair da seringa tem inicio o processo de gelificação e 
converte-se num implante sólido. (3-5 minutos)

• Recebe a sua forma final in situ. 



COMO UTILIZAR? 
Deve ser utilizado durante uma artroscopia sem necessidade de abrir mais a articulação. Com 
o produto Chondrofiller Liquid, pode chegar a zonas quase impossíveis ou de muito difícil acesso. 
Consegue atingir, de forma precisa, zonas lesionadas, fissuras ou outras regiões complicadas. 

ARMAZENAMENTO
O ChondroFiller Liquid deve ser conservado em congelador e a temperaturas inferiores a 
-15C. A duração do produto é limitada e a etiqueta de validade é visível na embalagem.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO
Descongelar a 33ºC por 30 minutos.

Aplicar diretamente.

TÉCNICA CIRÚRGICA 
Aplica-se através de uma artroscopia tradicional. Como qualquer intervenção, durante 
o processo, devemos comprovar que o ChondroFiller Liquid é realmente adequado ao 
tratamento da lesão em causa consultando a ficha técnica. Outras patologias para além 
das indicadas, como defeitos no menisco, alterações do ligamento, falsa posição do mesmo, 
etc. devem ser trataras no inicio da sessão. Podemos realizar a artroscopia com CO2 ou liquido 
de irrigação. 

•  Com líquido de irrigação:
Antes de aplicar o ChondroFiller liquid a área deve
estar o mais seca possível. (CORTAR A ÁGUA)

·Com CO2
A área seca é mais fácil de obter.

Preparação da zona afetada antes de colocar o Chond roFiller"""d C 
Antes de injetar o ChondroFiller na parte afetada deverá preparar a zona em questão de tal forma que esta fique 
limpa e de maneira a que o colagénio possa escorrer para todos os lados. Nos defeitos femorais pode ser necessário 
manter a perna numa posição de 90º em respeito à marquesa e fletir joelho. Os defeitos da tróclea e da tíbia, 
geralmente, não requerem posições especiais. Habitualmente, um defeito retro-patelar tem de ser tratado na posição 
decúbito ventral.



Paciente 
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Resultado da 

artroscopia:
Apto para:

Desbridamento dos defeitos; se necessário 
alterar o posicionamento do paciente.

Aquecimento à 
temperatura ótima 
de utilização: 30-33 
C. Menos de 15 
minutos na câmara 
de aquecimento.

Abertura da

tampa

Colocação do
adaptador Luer
Lock e da cânula 
de injeção

S g m d zo dSecagem da zona de

aplicação

Colocação de uns 
mililitros da

matriz de liquido 
primário

Recolocação do
membro
intervencionado 
para a posição 
estendida

Encerrar os 
canais de 
acesso.

Descongelação antes de 
utilizar. (30m em câmara 
calorífica). ou 24h antes 
da cirurgia a 2-10C

Preenchimento 
do defeito o 
mais  rápido 
possível < 10 
segundos

Estabilização 
da matriz entre 
2-3 minutos
sem vibrações
e a uma
temperatura
de 30-33C

Adaptação da 
altura do 
implante através 
da pressão da 
articulação 
correspondente; 
quando a 
adaptação 
manual seja 
possível

TÉCNICA CIRURGICA



PÓS OPERATÓRIO

O tratamento está determinado pela localização do defeito.

Existem duas formas básicas:

1. Defeitos na zona de carga principal da articulação e 
que, portanto, estão sujeitos a uma carga axial.

2. Defeitos situados na rótula ou na superfície 
articular correspondi ente, p. ex., na tróclea femoral, e 
que sofrem carga apenas durante a flexão da 
articulação. 
Em ambos casos, o programa de reabilitação baseia-
se respectivas recomendações das sociedades 
profissionais de cirurgia e traumatologia DGU e 
ortopedia DGOOC (Pietschmann, 2012). 

Zona de carga principal do côndilo femoral/astrágalo: 

• Mobilização ao segundo dia pós-operatório.
• 20 kg de carga parcial no membro operado

durante 6 semanas.
• Bana de exercícios (CPM} duas vezes ao dia

durante uma hora.
• A partir da sétima semana, aumento da

carga para 30 kg, duas semanas, até suportar
o peso completamente.

• Após alcançar a capacidade de carga
completa, introduzir a bicicleta e  a natação,
formação de músculo cuidadosa através de
treinos isométricos.

• Saltos, corrida e desportos de contato são
permitidos passados 12 meses.

cargas na rótula e retro-patelares: 

• Mobilização ao segundo dia pós-operatório.
• A flexão do joelho é limitada com um IROM

durante três semanas a 0-0-30°

• 20 kg de carga de peso parcial no membro
operado durante uma semana.

• A partir da segunda semana, permitir a carga
completa.

• A partir da terceira semana, aumento da fllexão a
300 cada duas semanas, a partir de 900 de flexão,
retirar o suporte IROM.

• Depois de alcançar a flexão de 9()0, permitir o
ciclismo e a natação, formação de músculo
cuidadosa através de treinos isométricos.

• Saltos, corrida e desportos de contato são
permitidos passados 12 meses.

VANTAGEM DO ChondroFiller-() 

NÃO NECESSITA DE FIBRINA ADESIVA = FACILIDADE DE MANIPULAÇÃO = 

REGENERA COM APENAS UM PROCEDIMIENTO = SEM STRESS PARA O PACIENTE 

NÃO NECESITA DE BIÓPSIA =  LESÕES 100% REGENERÁVEIS

IMPLANTAÇÃO DURANTE UMA ARTROSCOPIA = RAPIDEZ E POUCO INVASIVO

COLÁGENIO LÍQUIDO QUE SE ESTABILIZA EM 2·3 MINUTOS 
ARMAZENÁVEL E PRONTO A USAR 



INDICAÇÕES QUE GARANTEM O USO CORRETO DO chondroFiller C 

Indicado eƳ:

• Margens da cartilagem ainda presentes;
• cartilagem circundante intacta;
• Superfide articular  intacta (permite-se um dano 

na superfície correspondente à classificação 
Outerbrldge de grau 10;

• Menisco intacto (é permitida uma ressecção 
parcial até 1/3  máximo do volume total);

• Ligamentos intactos, eixo fisiológico da perna;
• Libertação de movimento da  articulação;
• Pacientes maiores de 18 anos;
• Claslficação Outerbridge grau III e IV.
• Ta manho do defeito:

< 3 cm2 - Liquid
 4-8cm2 - Gel 

Critérios de exdusão:

• Hipersensibilidade e/ou  alergia ao colagénio ou à 
proteína proteína de rato;

• Artrose multicomportamental;
• Distúrbios hematopoiéticos;
• Distúrbios  malignos;
• Doença neurológicas;
• Risco Incrementado de hemorragia;
• Grávidas ou lactantes;
• Pacientes Incapacitados e com tratamentos; 

obrigatórios;
• Rigidez da articulação;
• Artrofíbrosis;
• Infeções da articulação;
• Doença metabólica;
• Somente o Llquid para pacientes cujo defeito da 

cart11agem .supere osĿ  3crn2 0. 



ESTUDOS    São necessários implantes celulares para regenerar cartilagem? 

Knee Surg Sports Traumatcl Arthrosc 
DOl 10.1007/S00167-013-2747-x 

Use of cell-free colagen type I mamx implants  for  the treatment of small cartilage defects in the knee: cinical and 
magnetic resonance imaging evaluiation. 
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Propósito:
Avaliar os resultados a médio prazo, mediante um procedimento de 
passo único, utilizando uma matriz de colagénio tipo l livre de células. 
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CONCLUSÃO 
No presente estudo, demonstrou-se que a utilização de um implante de colagénio tipo I acelular, conduz a 
uma melhoria significativa e duradoura em todas os pontos clínicos e de imagem investigados quatro anos 
após a intervenção.

Metedologia:
15 pacientes com defeitos na cartilagem articular do joelho foram 
tratados com uma matriz acelular de colagénio tipo I com 11 mm de 
diâmetro. As matrizes foram implantadas por pressão no defeito 
depois de um cuidados desbridamento até ao osso subcondral.

Os exames de seguimento ocorreram às seis semanas, seis meses e 
aos 12, 24, 36 e 48 meses depois da implantação.
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Estudo comparativo de 3 técnicas de reparação de cartilagem 
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Propósito: 
Avaliar as técnicas acelulares no tratamento da cartilagem
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Pontuação O'Driscoll de 
defeitos na cartilagem

CONCLUSÕES:
ESTE ESTUDO DEMONSTRA O ELEVADO POTENCIAL CONDROGÉNICO DO GEL DE COLAGÉNIO ACELULAR TIPO I 
APLICADO O QUE PODERIA AJUDAR A SUPORTAR AS DESVANTAGENS INERENTES AOS MÉTODOS 
CONVENCIONAIS DE ENGENHARIA DE TECIDOS DE CARTILAGENS. 

·-

Metedologia: 

Amostra de 18 suínos de Goettinger adultos, onde lhes 
foram provocados três defeitos condrais de espessura 
total num joelho da pata traseira. Foram tratados ou 
com um gel de colagénio tipo I, o outro grupo 
preenchido com 2x105ml de condrócitos autólogos e o 
grupo de controlo tratado com uma artroplastia de 
abrasão.
A todos os animais foi permitido suportar peso ilimitado. 
Pelas 6, 12 e 52 duas semanas foram sacrificados 6 
animais e realizados ensaios biomecânicos não 
destrutivos de imediato.
A qualidade de tecido de reparação foi avaliado 
histologicamente e foi calculada a pontuação O'Driscoll.










