Oppdager leddbruskskader tidlig.
Artrose:
En alvorlig sykdom
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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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Styrker kirugisk praksis
for å fremme pasientenes velvære
Konseptet bak MIRACLE er ganske enkelt.

Friskt og skadet bruskvev har forskjellige

Leddbrusk er laget av helt spesifikke

spektra. I tillegg vil ulik grad av skade vise

molekyler. Noen molekyler har en

forskjeller i spektra. På bakgrunn av disse

bestemt respons når de belyses med en

vitenskapelige bevisene vil MIRACLE-
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utvendige undersøkelser, og må benyttes
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Hvordan fungerer det?
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Brukergrensesnitt

Diagnose

Kvante-kaskade-laserne (QCL) er produsert for medisinsk relevante bølgelengder for å analysere den biokjemiske sammensetningen av
leddbrusket. Disse er koblet effektivt sammen med MIR-ATR-sonden gjennom en unik strålekombinerer. Alle enheter er integrert i
hovedenheten. Den innovative krok-formede MIR-ATR-sonden innhenter MIR-spektra fra overflaten av leddbrusket. Innsamlet data
integreres så i en tydelig og enkel programvare som sikrer sanntidsanalyse av bruskkvaliteten.
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