
13 – kůže

09 – ligamentum patellae
08 – Tibialis posterior

10 – peroneus longus
11 – achillova šlacha – ještě dodělám text
12 – meniskus

15 – diafýza tibie,

17 - skléra

Ještě jsem si říkala, že ty 2 poslední věty, co je napsaná u použití achillovky 
bych napsala ke všem vazům a šlachám. Using the (Achilles tendon) 

16 – diafýza fibuly.

14 – diafýza femuru (poslala jsem ji z5 fotografovi, ať ji ještě doupraví),

Akorát je potřeba dát české logo, jako oficiální název firmy (Národní 
centrum tkání a buněk). Můžete klidně začít už těmi, u kterých máte fotky, 
co jste sám fotil. Ještě mi říkala MUDr. Sekorová, že byste měl mít nějaké 
kosti jako modely, mohl byste mi je zaslat, že bych mrkla, jestli by se daly 
použít do těch produktových listů?

Fotografie:

Prosíme o úpravu stejnou jako u produktového listu číslo 3 v příloze. 

01 - Rohovka

03 - Kortikospongioza
04 – trochanter

02 - Spongioza

05 – bi-cortical bone block
06 – tri-cortical bone block
07 – mezižeberní chrupavka

Národní Centrum Tkání a Buněk a.s.
HQ & Lab: Dr. Slabihoudka 6232/11 | Ostrava, 708 00 | Czech Republic | EU
+420 511 180 704 | www.natic.cz

AmnioDisc CIRCULAR FREEZE-DRIED
AMNIOTIC MEMBRANE

Štěp se používá k transplantaci menisku.

Meniscus

Graft Title Catalogue Number Description

Meniscus medial right 31131001 medial right, frozen

Meniscus medial left 31131002 medial left, frozen

Meniscus lateral right 31131003 lateral right, frozen

Meniscus lateral left 31131004 lateral left, frozen

Order sizes available:

Příprava tkáně k použití: Vyjměte tkáň a rozmrazte ji ponořením do sterilního 
fyziologického roztoku při pokojové teplotě a počkejte, dokud se měkké části tkáně zcela 
nerozmrazí, minimálně 30 minut.  

Složení: Meniskus. Tkáně mohou obsahovat stopy antibiotika gentamicin.

Definice: Muskuloskeletální tkáň lidského původu alogenní, sterilní, zmrazená.

Balení: Každá tkáň je individuálně vakuově balena do fóliových obalů. Primární obal je 
vložen do sekundárního obalu a poté do terciárního obalu, který obsahuje kapsu 
s finálním štítkem. Terciární obal je finálním ochranným obalem.

Skladování: Skladujte při teplotě -20 °C až -39,9 °C max. 1 měsíc a při teplotě -40 °C a nižší 
do data exspirace uvedeného na štítku.

Exspirace: 5 let od data zpracování tkáně v případě skladování při teplotě -40 °C a nižší.

Indikace: Rekonstrukční operace v chirurgii, ortopedii, traumatologii a sportovní 
medicíně.


