Lưu ý từ bác sĩ của quý vị để đạt
được kết quả chữa trị tốt nhất:

ACELLFX

Acellular Amniotic Membrane

Lớp Bảo Vệ Tự Nhiên khi
Chữa Trị Bề Mặt Mắt
1

Hình chi tiết màng ối khi
phóng lớn và làm tối

AcellFX có chức năng gì?
Lớp màng nhỏ này bảo vệ mắt, để
mắt tự phục hồi theo cách tự nhiên.
Tại buổi khám, bác sĩ sẽ đặt lớp
màng này vào mắt quý vị. Sau đó,
mắt sẽ tự nhiên hấp thụ AcellFX.
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AcellFX là gì?
AcellFX là một mô nhỏ, mỏng, gần như
trong suốt để chữa trị bề mặt mắt.

Hình chi tiết màng ối khi
phóng lớn và làm tối
AcellFX
5mm

Màng ối là gì?
được làm từ màng ối hiến tặng từ những bà
mẹ khỏe mạnh, đồng ý sanh mổ theo lịch
hẹn. Người hiến tặng được kiểm tra sàng
lọc nghiêm ngặt về những bệnh truyền
nhiễm và các loại siêu vi khác nhau.
Màng ối được lấy ra và tuân thủ tiêu
chuẩn và/hoặc quy định do Hiệp Hội
Ngân Hàng Mô Mỹ (American Association
of Tissue Banks, hay AATB) và Cơ Quan
Thực Dược Phẩm Hoa Kỳ (U.S. Food and
Drug Administration, hay FDA) đề ra.
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Bác sĩ nghĩ gì?

Tại sao cần AcellFX?

Ưu tiên số một của bác sĩ là chăm sóc tốt nhất
cho đôi mắt của quý vị. Bác sĩ dùng các loại màng
ối như AcellFX vì sản phẩm này giúp cải thiện
đôi mắt của quý vị theo cách đơn giản, tự nhiên
và không gây khó chịu. Các bác sĩ đã dùng màng
ối để chữa trị mắt trong hơn 70 năm qua.2

Khi cần giúp cho mắt trở lại trạng thái khỏe
mạnh hơn. AcellFX là lựa chọn tự nhiên
để giúp bề mặt mắt tự phục hồi. Bác sĩ đặt
AcellFX vào mắt rất nhanh chóng và dễ dàng.
Màng ối này rất nhỏ và không gây khó chịu
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Tham khảo:
1. AcellFX là một HCT/P (tế bào, mô ở người, và sản phẩm từ tế bào và mô) dành cho mục đích sử dụng tương
đồng, có tác dụng bảo vệ hoặc che chắn khi chữa trị bề mặt mắt.
2. Walkden A. Amniotic membrane transplantation in ophthalmology: an updated perspective. Clin
Ophthalmol. 2020;14:2057-2072. Published 2020 Jul 22. doi:10.2147/OPTH.S208008
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