Prótese Vascular Biosintética
Para revascularização periférica
e acesso arteriovenoso

Desempenho
sustentado

Desempenho
sustentado
Longo prazo de perviedade

Perviedade primária (%)

Taxas de perviedade em implantações abaixo do joelho são estatisticamente
melhor que PTFE.

(Koch et al)
Anos

Perviedade primária (%)

Omniflow demonstrou boa perviedade em acesso arteriovenoso

(Enzler et al)
Anos
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Resistência para infecção
Omniflow demonstrou baixas taxas de infecção comparada a PTFE.
Acesso AV – Arteriovenoso

Taxa de infecção (Enzler et al)

Taxa de infecção (Enzler et al)

Operações com bypass
Femoropopliteal (Koch et al)

Resistência para formação de aneurisma
Formação de aneurisma em 9 pacientes de 353 (2.6%) aparecendo
em média 4.8 anos após a implantação (Amann et al).
As taxas de aneurisma em pacientes em diálise foi de 0.9%
por paciente ao ano para Omniflow comparados com 2.4%
para PTFE (Wang and Chu).
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A Solução Biosintética

Composição da estrutura
Omniflow é uma composição de ligamento cruzado de
colágeno ovino e um endoesqueleto de malha de poliéster.
A malha de poliéster fornece resistência e durabilidade,
desenvolvida
O

para

resistir a formação de aneurismas.

colágeno é estabilizado, não antigênico e mantém-se

estruturalmente intacto por muitos anos após a implantação.
A estrutura do colágeno é biocompatível, que fornece rápida
integração dentro do tecido hospedeiro. Isso leva a revascularização da parede, que contribui para a resistência a infecção.
A

parede

é

impermeável

ao

crescimento

do

teci-

do no lúmen, garantindo perviedade a longo prazo.

Fluxo da superfície

Secção cruzada da composição da estrutura do
Omniflow mostrando a malha de poliester
integrada ao colágeno.
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Micrografia eletrônica de
varredura mostrando a fina
camada do fluxo da
superfície do material
biológico estável, cobrindo
a malha de poliéster.

Retirada após 7 anos na
posição femoro-popliteal
mostrando o não crescimento
de tecido e a suave camada
da superfície de fluxo.
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Fácil de
manipular

Manipulável como uma veia safena.
Praticidade nos cortes, acabamentos e
manipulação.
Excelente retenção da sutura.
¨Efeito chuveirinho¨ausente na
anastamose e;
Mínimo sangramento no orifício de
sutura.

Para Acesso AV
Formato pré-curvado que evita a formação de ¨kinking¨ (dobras).
Fácil manipulação.
Rápida hemostasia com pressão mínima.

“...caracterizada por uma alta taxa de perviedade e fácil manipulação”
Genoni M et al.
“... material que se caracteriza por sua
excelente maleabilidade.”
Matticari S et al.
Fone: 55 (11) 3346.5255
www.bioline.com.br

bioline@bioline.com.br

Rua José Getulio, nº 579 - 14º andar - Conj. 141/146
Aclimação - São Paulo - SP - Brasil - Cep: 01509-001

Omniflow II Prótese Vascular - Reta
Para revascularização periférica ou acesso arteriovenoso reto.
Disponível nos diâmetros de 5, 6 ou 8 mm e comprimentos de
20 a 65 cm.
Número catálogo
Comprimento mínimo

Diâmetro interno
5mm
6mm
8mm

65 cm

751-565

751-665

751-865

60 cm

751-560

751-660

751-860

55 cm

751-555

751-655

751-855

50 cm

751-550

751-650

751-850

45 cm

751-545

751-645

751-845

40 cm

751-540

751-640

751-840

35 cm

751-535

751-635

751-835

20 cm

751-520

751-620

751-820

comprimento
diâmetro
interno

Omniflow II Prótese Vascular - Curvada
Para acesso arteriovenoso curvo. Disponível como uma curvatura préformada nos diâmetros de 6 e 8 mm e comprimentos de 30-45 cm.
Número catálogo
Comprimento mínimo

Diâmetro interno
6mm
8mm

45 cm

741-645

741-845

40 cm

741-640

741-840

35 cm

741-635

741-835

30 cm

741-630

741-830

comprimento

diâmetro
interno
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DESAFIOS
CLINICOS

Quando há diabetes
concomitante

Situação

Pacientes diabéticos que necessitam de revascularização
periférica ou acesso AV.
Veia Safena indisponível.
Fistula AV que não pode ser implantada.

Desafios

Pacientes com diabetes tem:
- Alto risco para amputação de membros inferiores.
- Freqüentemente jovens requerem em longo prazo
soluções para doenças renais e vasculares.
- Suscetível a infecção.
Próteses sintéticas não podem combinar a performance de
uma veia para revascularização periférica ou um acesso
para fístula AV.
- Menor permeabilidade a longo prazo.
- Suscetível a infecção.

Solução:

Omniflow II – A prótese vascular Biosintética quando há
diabetes concomitante.
Boa perviedade a longo prazo, mesmo com baixo fluxo.
Alta taxa de salvamento de membros.
Resistente a infecção.
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Durante o período de 8 anos, 274 próteses vasculares
Omniflow foram implantadas.
Todos os pacientes tinham dor em repouso ou gangrena dos
pés ou dedos dos pés, e pressão no tornozelo <50mmHg.
Após 3 anos, as taxas de salvamento de membros foram
de 81%, 71% e 60% reportadas acima do joelho, abaixo do
joelho e bypass femorocrural, respectivamente.

Salvamento do membro com Omniflow após 3 anos
taxa de salvamento do membro( %)

Omniflow demonstrou alta taxa de
salvamento de membros.

60%

Femorocrural

81%

71%

Acima do
joelho

Abaixo do
joelho

Koch G al. Aust NZ j Surg. 67; 637-639

Omniflow demonstrou boa perviedade
mesmo com baixo fluxo.

Perviedade Primária
Perviedade em 3 anos

Durante um período de 8 anos, 274 proteses vasculares
foram implantadas em pacientes com isquemia critica dos
membros inferiores.
Em 3 anos, a perviedade foi de 55% para implantes abaixo
do joelho em pacientes com 2-3 vasos distais sem fluxo
(n=44); a perviedade secundaria no grupo foi de 59%.
Com 0-1 vaso sem fluxo (n=63), a perviedade primária foi de
35% e a perviedade secundária foi de 46%.

Bypass abaixo do joelho com Omniflow

35%

55%

46%

0-1 vessel run-off

59%

2-3 vessel run-off

Koch G et al. Aust NZ j Surg. 67; 637-639

Omniflow demonstrou uma baixa
taxa de infecção comparada a PTFE.

Operação bypass Femoropopliteal

Taxa de infecção

Um estudo foi desenvolvido com 653 reconstruções arteriais
femoropopliteal (inclusive acima do joelho, abaixo do joelho e
bypass femorocrural), realizadas por um período de 8 anos.
Não houve casos de infecção nas próteses Omniflow comparados com a taxa de PTFE de 1.8%.

Perviedade secundária

1.8%
0%
Koch G et al. Zentraldl Chir; 121: 761-767

O acompanhamento dos pacientes com enxertos, tanto acima
como abaixo do joelho, demonstrou perviedade a longo prazo
com Omniflow II.
Em um estudo feito por Nakajima et al, a perviedade foi de 82%
após 1 ano, 75.7% após 2 anos, 73.8% após 3 anos e 59%
após 4 anos.
Similarmente a taxa de perviedade de 60-70% foi demonstrada
por Fied and Milne.

Taxa de perviedade secundária para Omniflow II
Perviedade acumulativa (%)

Omniflow II demonstrou perviedade
a longo prazo

Anos
Nakajima et al. jpn J Vasc Surg; 5: 801-807
Milne P. Personal communication.
Field P. Data on file, Bio Nova International.
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DESAFIOS
CLINICOS

Quando a veia safena não
esta disponível.

Situação

- Pacientes com isquemia em membros inferiores.
- Veia safena indisponível.

Desafios

A prótese sintética não se compara com a performance
da manipulação da veia.
- Baixa perviedade a longo prazo, particularmente para
revascularização abaixo do joelho.
- Mais suscetível a infecção.
- Suscetível para sangramentos nos orifícios durante a sutura.
- Patches podem ser necessários.

Solução

Omniflow II – Protese vascular Biosintética para
revascularização de membros inferiores.
Perviedade superior as próteses sintéticas nos seguimentos abaixo
do joelho.
Boa perviedade a longo prazo mesmo com baixo fluxo.
Resistência a infecção.
Manipulação (toque) idêntico a veia safena.
- Não necessita de cuffs ou remendos nas anastomoses.
- Mínimo sangramento nos orifícios durante as anastomoses.
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Taxas de perviedade com Onmiflow inseridas abaixo
do joelho são estatisticamente melhores que PTFE.
Perviedade primária para revascularização abaixo do joelho.

Perviedade cumulativa (%)

Em um estudo de 653 reconstruções femoropopliteal,
período de mais de 8 anos, pacientes precisaram
de enxerto abaixo do joelho, mas sem a veia safena
disponível foram randomizados ou para Omniflow ou
para PTFE.
Omniflow demonstrou superior desempenho que
PTFE, com 3 anos de perviedade 50% para Omniflow
e 30% para PTFE (p<0.005).
Em 18 meses, a randomização para PTFE foram
abandonadas baseados na diferença de perviedade a
favor da Omniflow.

Anos

Durante um período de 8 anos, 274 próteses vasculares foram implantadas em pacientes com isquemia
critica de membro inferior.
Em 3 anos, a perviedade foi de 55% para implantes
abaixo do joelho em pacientes com 2-3 vasos distal
com baixo fluxo (n=44). A perviedade secundária do
grupo foi de 59%.
Com 0-1 vasos com baixo fluxo (n=63), com perviedade primária de grupo de 35% e perviedade
secundária foi de 46%.

Bypass abaixo do joelho com Omniflow

Perviedade cumulativa (%)

Omniflow demostrou boa
perviedade mesmo com
baixo fluxo.

Koch G et al. Zentraibl
Chir 121: 761-767

Perviedade Primária
Perviedade secundária

55%

59%

46%
35%

0-1 vessel run-off

2-3 vessel run-off
Koch G et al. Aust NZ J Surg.
67: 637-639

Omniflow manteve a integridade do lúmen enquanto a PTFE mostrou crescimento de tecido e formação de trombos após 13 meses.
Omniflow e PTFE foram implantadas em paralelo
em um cão modelo. Os resultados foram claros e
mostraram que a Omniflow mantém integridade dos
lúmen enquanto a PTFE apresentou crescimento e
formação de trombos, como demonstrados nessas
imagens após 13 meses. Omniflow é também bem
integrada dentro do tecido hospedeiro, contribuindo
para a resistência à infecção

Ketharanathan V et al.
Aust NZ J Sung.
51: 556-561

Crescimento
do tecido
Formação de
trombos
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A prótese vascular Biosintética

A primeira
escolha após Fistula arteriovenosa
Quando a fistula arteriovenosa não pode ser realizada, há a necessidade de uma boa alternativa. Há importantes questões
para se escolher uma alternativa: Quanto é o tempo estimado de perviedade do acesso primário? Quão fácil será para a
equipe de diálise usar o acesso? Omniflow II fornece uma solução Biosintética para estes desafios, fornecendo acesso
confiável com fácil manipulação. Evidências e experiências clinicas fazem da Omniflow II a primeira escolha após a Fistula
arteriovenosa.

ACESSO CONFIÁVEL
Significa mais tempo sem
complicações

Taxa de infecção

Perviedade primária

Baixa taxa de infecção:

Omniflow II demonstrou baixa taxa
de infecção com estudo mostrando
uma freqüência de 2% em pacientes
com Omniflow comparados com
10% para pacientes com PTFE.

Anos

Alta perviedade primária

Significa mais tempo para a primeira revisão.

Estudos Omniflow, mostram alta perviedade primária, com um
estudo versus PTFE mostrando taxa em 2 anos de 48% para
Omniflow comparado a 24% para PTFE.

ACESSO CONFIÁVEL – DESIGN

Resistência para Hiperplasia
anastomótica venosa
Boa adesão.

Responde bem em correção.

Perviedade primária

Superfície lisa.

Resistência para infecção.

A biocompatibilidade estimula a rápida integração dentro do
tecido hospedeiro. A associação da micro vascularização da
parede da Omniflow contribui para a resistência a infecção.

Anos

Alta perviedade secundária

Significa mais tempo após revisão.
Um estudo com PTFE mostra taxa em 2 anos de 58% para
Omniflow comparado a 47% para PTFE.
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Fácil de manipular
Cortes, formas e acabamento com
facilidade.
Curvatura pré formada previne
kinks.
Mínimo sangramento nos orifícios
da sutura.
Mínima formação de seroma.
Fácil de puncionar.
Rápida hemostasia após punção.
Tecnologicamente a prótese Omniflow II, permite fácil manipulação do implante e durante a diálise.
A estrutura do colágeno para a parede da omniflow permite auto-fechamento após punção.

A TECNOLOGIA DA OMNIFLOW BIOSINTÉTICA
A Bionova tem mais de 25 anos de experiência clinica com tecnologia Biosintética vascular com mais de 100 publicações técnicas e apresentações que culminaram no único
produto Biosintético a Omniflow II.
A Omniflow II tem uma estrutura composta de ligamentos cruzados de colágeno ovino
com malha de poliéster. A malha de poliéster fornece resistência e durabilidade enquanto a estrutura de colágeno é biocompatível que estimula a rápida maturação dentro do tecido hospedeiro.
O colágeno é estabilizado e antigênico e mantém sua estrutura intacta por muitos anos
após a implantação.
A parede da Omniflow é impermeável para tecidos em crescimento e o fluxo da superfície é liso e hemocompatível.
A tecnologia Biosintética faz da Omniflow II a primeira escolha após a fistula arteriovenosa autóloga.

VARIEDADE DE PRODUTOS
Prótese vascular Biosintética – Reta
Para acesso arteriovenoso reta
Número catálogo
Diâmetro interno
Comprimento mínimo
5mm
6mm
8mm
35 cm

751-535

751-635

751-835

20 cm

751-520

751-620

751-820

Prótese vascular Biosintética – Curvada
Para acesso arteriovenoso curvado
Número catálogo
Diâmetro interno
Comprimento mínimo
6mm
8mm
45 cm

741-645

741-845

40 cm

741-640

741-840

35 cm

741-635

741-835

30 cm

741-630

741-830
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DESAFIOS
CLINICOS

Quando há aumento de risco
de infecção

Situação

Pacientes com histórico de infecção ou redução da resistência
para infecção sistêmica.

Desafios

As próteses sintéticas são suscetíveis a ser colonizadas por bactérias.
As infecções nas próteses sintéticas são difíceis para tratar.

Solução

Omniflow II – A prótese vascular Biosintética para
pacientes com maior risco para infecção.
Resistente para infecção, mesmo quando freqüentemente
puncionada para diálise.
Integração dentro do tecido hospedeiro facilita o tratamento ou
profilaxia com antibióticos.
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Omniflow demonstrou
baixa taxa de infecção em
cirurgia femoropopliteal
e em acesso AV

Acesso AV
10%

Taxa de infecção

Taxa de infecção

Um estudo foi desenvolvido em 653
reconstruções femoropopliteal arterial (inclusive acima do joelho e bypass femorocrural),
realizada no período de 8 anos. Não houve
no período infecção em 270 próteses de
Omniflow comparados com a taxa de 1.8%
para PTFE.
Em estudo retrospectivo comparando fistula
AV autólogas, Omniflow, PTFE e enxerto bovino, Enzier et al relatou uma freqüência de
2% de infecção em pacientes com Omniflow
comparados com 10% para PTFE.

Operação Bypass
Femoropopliteal

2%

1.8%
0%
55%
Koch G et al. Zentralbl Chir
121: 761-767

Enzler et al. Clin Transplant
10: 511-515

Omniflow se integra totalmente
ao tecido hospedeiro.
Uma Omniflow implantada após 7 anos da região femoropopliteal, a ilustração mostra que a prótese estava totalmente integrada dentro do tecido hospedeiro.
A associação da micro–vascularização da parede
da prótese do tecido hospedeiro contribui para a resistência para a infecção favorecendo o sistema auto
imune para o tratamento ou profilaxia com antibióticos.

Micro vascularização
da parede do enxerto
pode contribuir para
a resistência contra
infecção do tecido
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DESAFIOS
CLINICOS

Quando uma fistula arteriovenosa
não pode ser confeccionada

Situação

Paciente requer acesso AV

Desafios

Próteses sintéticas não podem combinar com o desempenho de uma

Uma fistula arteriovenosa não pode ser confeccionada.

fistula arteriovenosa.
- Baixa perviedade devido ao estreitamento distal e hiperplasia intimal.
- Suscetível para infecção do enxerto.
- Suscetível para pseudo-aneurisma e formação de seroma.
- Maior dificuldade para punção.

Solução

Omniflow II A prótese vascular biosintética para
acesso arteriovenoso
Boa perviedade a longo prazo e acesso duradouro.
Resistente a infecção.
Resistente para formação de aneurisma.
Fácil para puncionar.
Rápida hemostasia com mínima compressão.
Responde bem a revisão cirurgica.
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Omniflow se integra totalmente
ao tecido hospedeiro.
Perviedade cumulativa

A taxa de perviedade das fistulas arteriovenosas autólogas
(AVF) Omniflow II, PTFE e enxerto adverso bovino foram
comparadas em um estudo retrospectivo.
A taxa de perviedade primária e secundária em dois anos
foram 48% e 58% para Omniflow II, 24% e 47% para
PTFE e 21% e 29% para enxerto bovino.
A taxa de perviedade de Omniflow não foi estatisticamente
diferente da fistula arteriovenosa.

Perviedade secundária dos acessos de enxerto arteriovenoso

Anos
Enzler et al. Clin Transplant 10: 511-515

Omniflow II – a prótese Biosintética para acesso vascular nos
pacientes de hemodiálise

90%

88%

82%
68%

Perviedade cumulativa %

Nos estudos com duração de 18 anos, a segurança e a
eficácia do Omniflow foi avaliada em pacientes que não
foram candidatos para fistula arteriovenosa.
A taxa de perviedade primaria de 6,12,18 meses respectivamente foram de 90%, 82% e 68%.

Taxa de perviedade de Omniflow no acesso arteriovenoso

6 meses

12 meses

Perviedade Primária

18 meses

18 meses

Perviedade secundária

Palumbo et al. abstract presented at the Renal week of the American
Society of Nephrology, San Diego, CA 14

Omniflow demonstrou baixas
taxas de complicação

Enzier et al relatou freqüência de 2% de infecção em
pacientes comparados a 10% para PTFE.
Em outro estudo (wang and Chu), 591 cirurgias em
482 pacientes foram realizadas para criação de
acesso vascular para hemodiálise. Os pacientes
fizeram hemodiálise 3 vezes por semana. As taxas de
aneurisma para Omniflow foram 0,9% por paciente ao
ano comparado de 2,4% para PTFE.

Taxa de infecção no acesso AV

Taxa de aneurisma no acesso AV
por paciente ao ano

10%

2.4%

2%
0.9%
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