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Có thể mong đợi những  
gì với AcellFX



AcellFX is smaller 
than a dime 

19.05 mm

If you have questions, talk to your doctor. 
 Learn more at AcellFX.com

Màng ối của người là gì?
AcellFX được làm từ màng ối của người, 
bộ phận bao quanh em bé và mang lại 
sự bảo vệ trong thai kỳ. Người hiến tặng 
màng ối được sàng lọc nghiêm ngặt 
các bệnh do vi-rút và nhiễm trùng.

Màng ối được thu thập và xử lý theo các tiêu 
chuẩn và/hoặc quy định do Hiệp hội Ngân 
hàng Mô Hoa Kỳ (American Association 
of Tissue Banks, AATB) và Cơ quan Quản 
lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (U.S. 
Food and Drug Administration, FDA) đặt ra.

Mặc dù mô này đã được xét nghiệm và 
sàng lọc các tác nhân gây bệnh ở người 
và được xử lý trong điều kiện vô trùng, 
nhưng mô có nguồn gốc từ người vẫn có 
thể lây truyền các tác nhân lây nhiễm.

Tại sao lại chọn AcellFX?
Mắt của quý vị cần được trợ giúp 
để trở lại trạng thái khỏe mạnh hơn. 
AcellFX giúp bề mặt mắt tự hồi phục. 
Bác sĩ có thể nhanh chóng và dễ 
dàng đặt AcellFX lên mắt của quý vị. 
Màng ối này rất nhỏ và thoải mái.

AcellFX có kích  
thước nhỏ hơn cả  
một đồng xu 10 cent5 mm19,05 mm

Nếu quý vị có thắc mắc, 
 hãy trao đổi với bác sĩ của quý vị. 

 Tìm hiểu thêm tại AcellFX.com



Không phải 
bệnh nhân  

AcellFX thực tế

AcellFX hoạt động 
như thế nào?
Màng nhỏ này bảo vệ mắt khi bề mặt mắt  
tự phục hồi trở lại trạng thái khỏe mạnh.  
Bác sĩ sẽ đặt màng này lên mắt quý vị khi  
quý vị đến thăm khám tại văn phòng.  
Mắt của quý vị sẽ hấp thụ AcellFX một  
cách khoẻ mạnh.

Màng ối được phóng rộng,  
được tăng cường để cho thấy chi tiết.

Màng ối của người là gì?
AcellFX được làm từ màng ối của người, 
bộ phận bao quanh em bé và mang lại 
sự bảo vệ trong thai kỳ. Người hiến tặng 
màng ối được sàng lọc nghiêm ngặt 
các bệnh do vi-rút và nhiễm trùng.

Màng ối được thu thập và xử lý theo các tiêu 
chuẩn và/hoặc quy định do Hiệp hội Ngân 
hàng Mô Hoa Kỳ (American Association 
of Tissue Banks, AATB) và Cơ quan Quản 
lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (U.S. 
Food and Drug Administration, FDA) đặt ra.

Mặc dù mô này đã được xét nghiệm và 
sàng lọc các tác nhân gây bệnh ở người 
và được xử lý trong điều kiện vô trùng, 
nhưng mô có nguồn gốc từ người vẫn có 
thể lây truyền các tác nhân lây nhiễm.

Hiểu rõ về AcellFX

AcellFX được làm từ màng ối của 
người được hiến bởi các bà mẹ 

khỏe mạnh, đồng thuận sinh con 
thông qua phương pháp mổ lấy 

thai theo kế hoạch (sinh mổ).

Các bác sĩ sử dụng các màng ối như 
AcellFX vì chúng có thể giúp mắt 

của quý vị khỏe hơn một cách đơn 
giản, khỏe mạnh và thoải mái.

AcellFX là một mô nhỏ, gần như 
trong suốt được đặt lên mắt để giúp 

phục hồi bề mặt mắt của quý vị.

Không cần phải tháo AcellFX ra.  
Đây là mô tự nhiên nên được 

mắt quý vị hấp thụ. 
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