Osteoarthritis: een
veel voorkomende
aandoening

De oplossing: het
MIRACLE
systeem

Verbetering van het
welzijn van de
patiënt
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1 - March et al. Osteoarthritis: A Serious Disease: Submitted to the U.S. Food and Drug Administration. 2016
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Versterken van de waarde van arthroscopische
chirurgie, verbetering van het welzijn van de
patiënt
Het concept achter MIRACLE is relatief
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Hoe werkt het system?
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De ‘Quantum Cascade Lasers (QCL)’ met klinisch relevante golflengtes voor wat betreft het bepalen van de biochemische samenstelling
van gewrichtskraakbeen worden met behulp van een uniek ontwikkelde ‘iBEAM’ effectief gekoppeld en samengebracht via het
hoofdstation in de hoekprobe. Met de hoekprobe worden de mid-infrarode spectra van de oppervlakkige kraakbeenlaag verkregen. De
data wordt geïntegreerd met behulp van software in een duidelijke en eenvoudige gebruikersinterface waarmee ‘real-time’ informatie
aangaande de kwaliteit van het kraakbeen verkregen kan worden.
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