
HARTKLEP

 Lees meer oor Innovus Instant Access™ lisensiëring.

Kliek hier om die inligting oor hierdie tegnologie in Chinees te lees. 

'n Innoverende perkutane aortiese klep met unieke voordele bo dié van sy mededingers is ontwerp. Die toestel kan ingeplant word
deur 'n prosedure wat minimale ingryping behels en bied ’n uitkoms vir bejaarde en tenger pasiënte, wat dikwels konvensionele
klepvervanging ontsê word.

Kort beskrywing

Die uitvindsel bestaan uit 'n nuwe prostetiese aortaklep wat, deur middel van 'n prosedure wat minimale ingryping behels, ingeplant
kan word in 'n pasiënt wie se aortiese klep wanfunksioneer. Hierdie tipe chirurgie verminder die totale koste van versorging en die
duur van hospitaalverblyf, en bied 'n goedkoper alternatief vir konvensionele prosedures. Daarby skakel dit die gebruik van 'n
kardiopulmonale-omleidingsmasjien uit.

Teikenmark

Ongeveer 1 400 aortieseklepvervangings word jaarliks in Suid-Afrika alleen uitgevoer. Daar word bereken dat tot 140 400 pasiënte
wêreldwyd perkutane aortieseklepvervangings benodig. Daar is dus ’n beduidende mark vir hierdie tegnologie.

Bykomende aansporing vir vervaardigers en verskaffers van mediese toestelle wat in hierdie tegnologie belangstel, is die feit dat
hierdie kleppe ’n chirurgiese prosedure behels wat minimale ingryping verg, wat die aanvraag na en die waarde van hierdie kleppe
verder verhoog.

Waardevoorstel/ voordele

Daar is 'n groot kostevoordeel in vergelyking met konvensionele klepvervangings (koste van prosedure én koste van toestel).●

Die toestel kan ingeplant word met 'n prosedure wat minimale ingryping behels, wat veel minder kos en minder fisieke stres op●

die liggaam plaas.
Die toestel bied 'n oplossing vir bejaarde en tenger pasiënte, wat andersins 'n baie beperkte lewensverwagting sou hê.●

Unieke eienskappe

Klepvoering

Die ultradun veloeromhulsel verseker maklike inplanting en minimale lekkasie.●

Dit is hoogs bioversoenbaar, wat die ingroei van die natuurlike weefsel vergemaklik.●

Dit beperk die risiko van aanvanklike migrasie ná inplanting danksy 'n vergrootte wrywingsoppervlak.●

Klepraam

Die spesiale kobaltchroomallooi bied verhoogde duursaamheid, bioversoenbaarheid en potensiële MRB-versoenbaarheid.●

Die diamantvormige struktuur is spesifiek ontwerp vir selfposisionering.●

Klepflappeblaadjies

Die weefselmateriaal word vooraf volgens 'n nuutontwikkelde tegniek (ADAPt™  Laprascopic Port-tegniek) geprosesseer.●

Dit het 'n lewensverwagting van minstens dubbel dié van die huidige weefselkleppe.●
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Kostevoordeel

Die hartklep wat minder kos, plus die eenvoudige chirurgiese inplantingsprosedure wat daarmee gepaardgaan, bring bykomende●

finansiële besparings mee.

Tegniese beskrywing

Die materiaal wat tans vir die vervaardiging van weefselklepflappeblaadjiesgebruik word, is op 'n varkweefselmateriaal gebaseer.
Hierdie materiaal is nie besonder slytbestand nie, en het 'n verwagte lewenssiklus van ongeveer 8 tot 10 jaar wanneer dit aan
ladingkondisie  blootgestel word. Pasiënte wat die produk ontvang sal nie vir lank kan oorleef sonder om bykomende kardiale
ingryping te ondergaan nie. Die klepflappeblaadjies van hierdie uitvindsel word vervaardig van 'n weefselmateriaal wat vooraf
volgens die ADAPt™ -prosesseertegniek geprosesseer word (dié tegniek is onlangs deur die Australiese medewerkers Celxcel Ltd
Pty ontwikkel). Hierdie proses verseker klepflappeblaadjies wat hoogs slytbestand is en 'n lewensverwagting van minstens 20 tot
25 jaar het – dubbel die huidige syfers!

Gespesialiseerde kobaltchroomallooie het in die afgelope tyd gewilder as vlekvrystaal vir gebruik in stentontwerp geword, omdat dit
verhoogde duursaamheid, bioversoenbaarheid en potensiële MRB-versoenbaarheid bied. Die hartklep van hierdie uitvindsel
gebruik 'n eiesoortige stentontwerp wat uit ’n spesiale kobaltchroomallooi (MP35N) vervaardig word. Die unieke diamantvormige
stent is spesifiek ontwerp om selfposisionerend te wees – dit neem makliker die vorm van 'n hondebeen aan (“dog-boning”) tydens
inplanting, wat die selfrigtende inplantprosedure vergemaklik.

Die ultradun poliësterveloeromhulsel oor die volle lengte van die stent se buitekant verseker maklike inplanting en beperk lekkasie
tussen die toestel en die slagaarwand. Die omhulsel is hoogs bioversoenbaar en vergemaklik die ingroei van die natuurlike weefsel,
wat die toestel vasheg. Die omhulsel vergroot ook die wrywing soppervlak tussen die toestel en natuurlike slagaarweefsel, en
verminder sodoende die risiko van aanvanklike migrasie, wat dikwels net ná inplanting plaasvind.

Tydens die inplasing word die klep gemonteer op 'n kateter wat met 'n ballon toegerus is en dan ingesteek in die dyslagaar wat lei
na die hart, waar die ballon opgeblaas word en die klep soos 'n valskerm oopvou. Die prosedure plaas heelwat minder fisieke stres
op die pasiënt.

Ten einde die hartklep teen heelwat laer koste te ontwikkel, is 'n konserwatiewe ontwerpbenadering gevolg in vergelyking met dié
van VSA-gebaseerde mededingers. Dit betekendat hierdie uitvindsel teen 'n mededingende prys aangebied kan word. Dit sal veral
voordelig wees in die Suid-Afrikaanse en Afrika-mark, waar hartsiektes weens laer higiëne- en gesondheidstandaarde meer
algemeen is as in eerstewêreldlande.

Innovasiestatus

Die eerste prototipe-ontwikkelingsfase is afgehandel. In vitro-toetsing in 'n polsduplikator gaan binnekort begin, en so ook die
proefdierfase.

'n Nasionale fase aansoek is ingedien vir hier uitvindsel.

Hoofnavorsers

Hellmuth Weich, kardioloog by die Afdeling Kardiologie in die Departement Geneeskunde, en lektor by die Fakulteit●

Gesondheidswetenskappe aan die Universiteit Stellenbosch
Cornelius Scheffer, medeprofessor by die Afdeling Ontwerp en Megatronika in die Departement Meganiese en Magatroniese●

Ingenieurswese aan die Universiteit Stellenbosch
Anton Doubell, hoof van die Afdeling Kardiologie in die Departement Geneeskunde aan die Universiteit Stellenbosch●
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Innovus Tegnologie Oordrag (Edms.) Bpk. is die Universiteit Stellenbosch se volfiliaal-tegnologie-oordragmaatskappy. Skakel Anita
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