
EN YENİLİKÇİ BİYOLOJİK YARA BAKIM 
TEDAVİSİ 



ACTIGRAFT 
ActiGraft, sağlık çalışanlarının hastanın tam kanından in vitro kan pıhtılarını gerçek zaman-
lı olarak üretmesini sağlayan, FDA tarafından onaylanmış bir rejeneratif yara bakımı çözümüdür. 
Uygulandığında, kan pıhtı dokusu vücudun doğal yara iyileştirme süreçlerini destekle-
mek için koruyucu bir tabaka, biyolojik iskele ve yara mikroortamı olarak işlev görmektedir.

ACTIGRAFT KULLANIM AMACI
ActiGraft, bacak ülserleri, basınç ülserleri, diyabetik ülserler gibi eksudalı kutanöz ve cerrahi 
olarak debride edilmiş yaraların yönetiminde topikal olarak uygulanır. 

ÖZELLİKLER&FAYDALAR 

MALİYET ETKİN 
Yarayı, uyugulamalar arasında minimum 
bakımla uzun süre kapatır. 

ETKİLİ
Yaraya optimal, doğal bir iyileşme ortamı 
yaratarak iyileşme sürecinin
 herhangi bir sorun yaşanmadan ilerleme-
sini sağlar.

SADE
Hastanın yanında 8 dakikalık bir sürede 
kolayca hazırlanabilir ve herhangi bir 
sermaye donatımı gereksinimi bulunmaz.

OTOLOG
Hastanın kendi kanının kullanılması 
sayesinde güvenli ve etkin bir yara 
yönetimi sağlar.

HAFİFLEYEN AĞRI
Daha düşük oranda yara etkileşimi ve 
hasta ağrısı sayesinde önemli 
ölçüde daha hızlı bir iyileşme sağlar.



RedDress firması tarafından üretilen ActiGraft teknolojisi,  yara iyileşme sürecinin her  aşamasını 
yöneterek, kronik ve akut yaraların tedavisini kökten değiştirir. ActiGraft, kan pıhtısı üretmek için 
hastanın kendi kanını kullanır. Oluşturulan kan pıhtısı, vücudun doğal yara iyileştirme süreçlerini 
desteklediği yer olan yara üstüne uygulanır.

ACTIGRAFT NASIL ÇALIŞIR?

Hemostaz: Vücut, koagülasyon kaskadını aktive ederek kanamayı durdurmaya ve 
iyileşme sürecini başlatmaya çalışır. Kesilen kan damarlarını tıkayan ve
 yara bölgesindeki doku eksikliğini dolduran fibrin kan pıhtısı oluşur.

İnflammasyon: Bu aşama süresince beyaz kan hücreleri ve makrofajlar bakterileri 
ortadan kaldırmak ve kalıntıları gidermek için yaraya girer. Kan pıhtısı, doku onarımını 
kolaylaştıran sitokinler ve büyüme faktörleri (diğerleri arasında interlökin, dönüştürücü 
büyüme faktörü-β, trombosit kaynaklı büyüme faktörü ve vasküler endotelyal büyüme 
faktörü) içeren koruyucu ve geçici bir ektrasellüler matriks (ECM) görevi gören fibrin 
iskelesini oluşturur.

Proliferasyon: Kan pıhtısı, kalıcı bir ECM sentezi oluşturmak için endotelyal hücreleri 
ve fibroblastları kullanır. Bu süreçteki ana esas yarayı doldurmak ve kapatmaktır.

Remodeling: Kan pıhtısı kurur ve koruyucu bir kabuk haline gelir. Kabuğun altında,
 dokunun yeniden biçimlenme süreci herhangi bir müdehale olmaksızın gerçekleşir. 
Fibrin yerini fibronektin ve hiyalüronik asit alır.  Kabuk, kollajenöz bir yara izi ortaya 
çıkarmak amacıyla düşer.

Örnek Vaka 1: TMA Yarası 

80% Yara Alanı Küçülmesi, 8 haftada 1 Actigraft 
uygulaması ile 

Hasta Bilgisi: 
67 yaşında, şeker hastası, kadın hasta / TMA’da 
başırısız ray amputasyonu/ ayak başparmağı kangreni/ 
son evre böbrek hastası/ PVD

Standart Bakımla 2 ay başarısız tedavi

İlk Gözlem 8. Hafta

Örnek Vaka 2: Diyabetik Ayak Yarası 

100% Yara Alanı Küçülmesi, 8  haftada 8 Actigraft 
uygulaması ile tam iyileşme

Hasta Bilgisi: 
68 yaşında, şeker hastası, kadın hasta / Charcot ayak/

3 yıldır iyileşmeyen diyabetik ayak yarası/ 8  haftada 8 
Actigraft uygulaması ile tam iyileşme

İlk Gözlem 8. Hafta



ACTIGRAFT ILE DOĞAL YARA İYİLEŞTİRME 
ORTAMINI YENİDEN OLUŞTURMAK
Klinik çalışmalardan elde edilen kanıtlar,  ActiGraft’in  otolog kan pıhtısı dokusu kullanımı ile, zor 
iyileşen yara ve ülserleri iyileştirmede yüksek etklililiği olduğunu doğrular. 

RedDress, kronik ve akut yara ve ülserleri tedavi etme yöntemiyle devrim yaratarak dünyanın her 
yerindeki hastaların sağlığını ve yaşamlarını iyileştirmeye kararlıdır. 
Yenilikçi ürünlerimiz, vücudun doğal yara iyileşme sürecini yeniden üreten gelişmiş, biyolojik yara 
bakımı çözümleridir.

1 Donner, B, et al. “Analysis of Three Prospective, Open-Label,  Clinical Trials with Autologous Blood Clot  in Chronic Wounds\

For safety information, visit www.reddressmedical.com/safety-info

YARA KAPANMASI 
• RedDress’in klinik çalışma-

larında kronik yaraların 
%72’si tamamen iyileşme

YARA ALANININ 
KÜÇÜLMESİ
• 4 hafta içinde yara alanında-

ki küçülme %62

MICROSCOPIC VIEW OF ACTIGRAFT
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