TheraVet breidt zijn assortiment botsubstituten uit met een
innovatieve lijn van biologische bottransplantaten
Toevoeging van een nieuwe lijn biologische bottransplantaten die complementair
is met de bestaande lijn van synthetische bottransplantaten
Het assortiment botvervangers van TheraVet is nu een van de meest uitgebreide
op de markt voor diergeneeskunde
Gosselies (Wallonië, België), 7 februari 2022 – 07.30 u. CET – TheraVet (ISIN: BE0974387194
- ticker: ALVET), een baanbrekend bedrijf in de behandeling van osteoarticulaire aandoeningen
bij huisdieren, kondigt vandaag een exclusief partnerschap aan waardoor het assortiment
botvervangers van TheraVet wordt uitgebreid met een nieuwe en complementaire
productlijn biologische bottransplantaten, “BIOCERA-VET® SmartGraft”.
BIOCERA-VET® SmartGraft is een unieke technologie, waarin minerale snippers worden
gecombineerd met een van bot afgeleide matrix, die werd ontwikkeld voor orthopedische en
tandheelkundige toepassingen bij mensen. Die technologie zal nu worden aangepast voor
diergeneeskundig gebruik. BIOCERA-VET® SmartGraft zal in verschillende varianten –
verschillende maten (fijn en ultrafijn) en volumes (van 1 tot 5 cc) – beschikbaar zijn voor de
diergeneeskundige markt om aan de behoeften van dierenartsen te voldoen.
Met die bijkomende productlijn wil TheraVet een stevige voet aan de grond krijgen op de markt
voor botallotransplantaties, die goed is voor 23%1 van de markt voor botsubstituten in de VS (en
minstent even groot is als de synthetische markt) en 13%2 in Europa en het Verenigd Koninkrijk.
BIOCERA-VET® SmartGraft is goed gepositioneerd ten opzichte van concurrerende producten
(allotransplantatie). Het is osteoconductief, biocompatibel en biologisch afbreekbaar en het
ondersteunt een snelle en doeltreffende botregeneratie, dankzij zijn microstructuur (poreus).
BIOCERA-VET® SmartGraft is eenvoudiger te produceren, wordt vervaardigd volgens de hoogste
normen waaraan medische hulpmiddelen voor de mens moeten voldoen en biedt een betere
productconsistentie en productkwaliteit3. Het is tevens niet gebonden aan een bepaalde diersoort
waardoor het bij meer uiteenlopende behandelingen kan worden gebruikt en het leven van
dierenartsen vergemakkelijkt. Ten slotte voorkomt de unieke samenstelling ook
productschaarste, een probleem dat zich door een gebrek aan donoren voor botallotransplantaten
regelmatig voordoet.
Met zijn nieuwe BIOCERA-VET® SmartGraft-productlijn biedt TheraVet de diergeneeskundige
markt een unieke en gestandaardiseerde biologische bottransplantaten-oplossing, die kwaliteit
met beschikbaarheid combineert.

Op basis van marktonderzoek in Q4 2020 in de Verenigde Staten (Medistrat)
Op basis van marktonderzoek in Q2 2020 en Q4 2020 in België, Frankrijk, Nederland en Duitsland (Medistrat)
3 CE-keurmerk en erkend als medisch hulpmiddel klasse III bij mensen
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Gianni Pertici Ph. D., Chief Executive Officer van Industrie Biomediche Insubri SA,: "IBI gaat
ervan uit dat regeneratieve geneeskunde de toekomst is binnen de gezondheidszorg. We zijn er
sterk van overtuigd dat dit het juiste moment is om te investeren en onze portefeuille uit te
breiden in diergeneeskundige toepassingen, na meer dan 10 jaar ervaring in
regeneratietechnologieën bij mensen te hebben opgebouwd. Na verschillende maanden van
onderzoek ziet IBI in TheraVet SA de juiste en sterkste partner om deze belangrijke mijlpaal te
bereiken."
Enrico Bastianelli, Chief Executive Officer van TheraVet, besluit: “Na de recente toevoegingen
van een breed gamma van synthetische botvervangers aan de portefeuille van BIOCERA-VET zetten
we met dit partnerschap opnieuw een belangrijke stap voorwaarts om TheraVet te positioneren als
de onbetwiste leider voor veterinaire botvervangers.
Wij kijken uit naar onze samenwerking met IBI.”

Over TheraVet nv
TheraVet is een bedrijf voor diergeneeskundige biotechnologie dat gespecialiseerd is in bot- en
gewrichtsbehandelingen bij dieren. De onderneming ontwikkelt veilige en doeltreffende, doelgerichte
behandelingen om de levenskwaliteit van gezelschapsdieren met bot- en gewrichtsaandoeningen te
verbeteren. Baasjes zijn heel bekommerd om de gezondheid van hun gezelschapsdieren en de missie van
TheraVet bestaat eruit om in de behoefte aan innovatieve en genezende behandelingen te voorzien.
TheraVet werkt nauw samen met internationale opinieleiders om beter in te spelen op de steeds grotere
behoeften aan diergeneeskunde. TheraVet heeft een notering aan Euronext Growth ® Brussel en Parijs, heeft
zijn hoofdkantoor in Gosselies, Belgie, en heeft een dochteronderneming in de Verenigde Staten.
Voor meer informatie, bezoek de TheraVet website
Of volg ons op LinkedIn / Facebook / Twitter
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