Osteoartrite:
Uma doença grave

Solução dispositivo
MIRACLE

Promover o bem-estar
do paciente
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Capacitar a prática de cirurgia
para promover o bem-estar do paciente
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Os lasers quânticos em cascata (QCL) com comprimentos de onda clinicamente relevantes para avaliar a composição bioquímica da
cartilagem articular são efetivamente acoplados à sonda MIR-ATR por meio de um combinador de feixe integrado exclusivo (iBEAM).
Todos os componentes são integrados numa unidade principal. A inovadora sonda MIR-ATR em forma de gancho adquire os espectros
MIR da camada superficial da cartilagem articular e os dados coletados são integrados numa interface de software simples e clara que
garante a interpretação em tempo real da qualidade da cartilagem.
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