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Kość bydlęca

Ksenogenny

materiał do przeszczepu kości

- Naturalny materiał do przeszczepu kości pochodzenia bydlęcego
- Szybka integracja poprzez formowanie nowej tkanki kostnej
- Długotrwała stabilność przeszczepu w 3 wymiarach
- Brak reakcji zapalnej lub typu około ciała obcego
- Szorstka powierzchnia, optymalna adhezja komórek oraz absorpcja krwi
- Bezpieczny, biokompatybilny
- Układ połączonych ze sobą porów

Naukowe

Dowody kliniczne
Bezpieczny
Biokompatybilny

Stosowanie do przeszczepów materiałów kostnych pochodzenia bydlęcego
cieszy się długą tradycją, jest dobrze udokumentowane, a także zdobyło
powszechną akceptację w wielu dziedzinach klinicznych.
Usunięcie ze składu tych materiałów wszelkich białek przekształca je w
ceramikę hydroksyapatytową pochodzenia biologicznego. Ich cechą
charakterystyczną jest zachowana naturalna, trójwymiarowa struktura
kości z rozbudowaną siatką połączonych ze sobą porów, przypominająca
do złudzenia beleczkowanie ludzkiej tkanki kostnej. Proces sterowanej
integracji materiałów kościozastępczych przeważa nad procesem gwałtownej resorpcji, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie znakomitej stabilności objętościowej przeszczepu z formowaniem nowej tkanki kostnej
na powierzchni trójwymiarowej struktury kości bydlęcej.

- 100% hydroksyapatyt bez komponenty organicznej (czysta faza nieorganiczna);
- Bonefill® posiada strukturę przypominającą beleczkowanie ludzkiej tkanki kostnej
(Szorstka powierzchnia i otwarte pory);
- Znakomite właściwości hydrofilowe umożliwiają szybkie wchłanianie krwi;
- Optymalna biokompatybilność udowodniona klinicznie (testy in vitro oraz in vivo);
- Szybka i kontrolowana osteointegracja;

Materiał Bonefill® zawiera strukturę mineralną wyselekcjonowaną z bydlęcej kości udowej, przypominającą fazę
nieorganiczną ludzkiej tkanki kostnej. Jest produktem wolnym od zanieczyszczeń organicznych, wykazującym wysoki
potencjał przyciągania komórek kostnych, znajdującym szerokie zastosowanie jako materiał wszczepialny w medycynie i
stomatologii, służący do odbudowy ubytków kostnych w miejscach, gdzie pożądana jest przebudowa kości lub formowanie nowych jej warstw. Ten wysoce biokompatybilny, dostępny w formie granulatu odpowiednich rozmiarów oraz
charakteryzujący się właściwością osteokondukcji materiał umożliwia przeprowadzenie zabiegów sterowanej regeneracji
tkanek, uzupełnianie ubytków przyzębnych oraz formowanie nowej kości.
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Topografia
Hydrofilowość
Topografia: Porowaty & gęsty
Macierz materiału Bonefill® wykazuje obecność mikro- oraz makroskopowych struktur przypominających te obecne w ludzkiej
tkance kostnej. Beleczkowata architektura, system połączonych ze sobą mikro- i makroporów oraz naturalny skład chemiczny
sprzyjają kolonizacji powierzchni materiału kościozastępczego i wrastaniu nowych komórek kostnych w tworzony przez niego
szkielet. Specjalne procedury produkcyjne umożliwiają połączenie umożliwiającej wnikanie naczyń krwionośnych porowatej
struktury oraz szorstkiej powierzchni materiału, która sprzyja kolonizacji oraz adhezji komórek kościotwórczych, odpowiedzialnych za odkładanie nowej macierzy kostnej. Produkt szczególnie polecany do zabiegów podnoszenia dna zatoki szczękowej
oraz w celu utrzymania szerokości wyrostka zębodołowego o nieuszkodzonej integralności.
Bonefill® dostępny jest w formach: Spongiosa (granulat i bloczki) oraz Dense (w postaci granulatu).
Bonefill® poddawany jest procesowi sterylizacji z użyciem promieni Gamma.

Topografia materiału Bonefill Porous w postaci granulatu • struktura mikro & makroskopowa

Topografia - klucz do sukcesu klinicznego

Bonefill® Dense
Obraz granulatu Bonefill uzyskany za pomocą mikroskopu
elektronowego:
Należy zaobserwować granulki o nieregularnych kształtach
(a), oraz kanały Haversa i Volkmanna na powierzchni biomateriału
(b). Po siedmiu dniach hodowli w obecności komórek macierzystych
można zaobserwować agregaty komórek pokrywające niemal całą
powierzchnię granulatu (c). Morfologia komórek tych przypomina fibroblasty (d).

358 - Acta Cirúrgica Brasileira - Vol. 28 (5)
2013 - Porównanie in vitro trzech różnych biomateriałów wykorzystanych jako rusztowanie
dla psich komórek mezenchymatycznych.
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Topografia
Hydrofilowość
Hydrofilowość (Porowaty granulat)

Hydrofilowość (BLOK)

Topografia - klucz do sukcesu klinicznego

–

Szybkie i kompletne nawilżenie materiału Bonefill® Porous krwią lub roztworem soli fizjologicznej ma kluczowe
znaczenie dla uzyskania optymalnego komfortu stosowania, formowania nowej tkanki kostnej oraz osiągnięcia najlepszych rezultatów klinicznych.
Silne właściwości kapilarne materiału umożliwiają szybkie i skuteczne przenikanie płynów, substancji odżywczych i krwi
wgłąb trójwymiarowego, porowatego systemu beleczek kostnych, co skutkuje znakomitą łatwością stosowania, niezawodnością oraz przewidywalnością codziennych procedur klinicznych z jego użyciem.

Bonefill® Porous & Dense

Rozmiary

16001

Bonefill [0,10 - 0,60 mm] (Fine)

0,50 g

16024

Bonefill [0,60 - 1,50 mm] (Medium)

0,50 g

16026

Bonefill [1,50 - 2,50 mm] (Large)

0,50 g

16043

Bonefill [0,10 - 0,60 mm] (Fine)

2,50 g

16042

Bonefill [0,60 - 1,50 mm] (Medium)

2,50 g

16894

Bonefill Porous [0,10 - 0,60 mm] (Fine)

0,50 g • 0,75 cc

16911

Bonefill Porous [0,60 - 1,50 mm] (Medium)

0,50 g • 1,00 cc

16928

Bonefill Porous [1,50 - 2,50 mm] (Large)

0,50 g • 1,25 cc

16891

Bonefill Porous [0,10 - 0,60 mm] (Fine)

1,00 g • 1,50 cc

16892

Bonefill Porous [0,60 - 1,50 mm] (Medium)

1,00 g • 2,50 cc

16893

Bonefill Porous [1,50 - 2,50 mm] (Large)

1,00 g • 3,00 cc

16495

Bonefill Block (Small)

5 x 10 x 10 mm

16498

Bonefill Block (Medium)

5 x 20 x 20 mm

16493

Bonefill Block (Large)

10 x 10 x 40 mm

Bonefill® Dense & Porous

Bonefill® Dense & Porous

www.cwittdental.pl

Kość bydlęca

Charakterystyka produktu
Stosunek Ca/P
Oznaczenie stosunku Ca/P zostało przeprowadzone zgodnie z ISO 13779-3:2008 Iten 10.3

Ułamek wagowy wapnia w Bonefill® Dense wynosi średnio 23.63% (0.44), a fosforu 17.64% (odpowiednio 2.46). Stosunek
molowy Ca/P w materiale Bonefill® Dense: 1,03
Ułamek wagowy wapnia w materiale Bonefill® Porous wynosi 9,00% (1.60), a fosforu 10.40% (odpowiednio 0.40).
Stosunek molowy Ca/P w materiale Bonefill® Porous: 1,67

Badania przedkliniczne
Pokrywanie ubytków (Liniowe / powierzchniowe)
Jakość tkanki: % nowopowstałej tkanki kostnej/ pozostały biomateriał/ tkanka miękka&bliznowata

Wnioski.
Przedstawiony w powyższym badaniu model pozwolił nam wyciągnąć
następujący wniosek: Pomimo zbliżonych właściwości osteokondukcyjnych
wszystkich trzech materiałów, pod względem histologicznym jedynie
Bio-Oss oraz Bonefill wykazują porównywalną, lepszą niż anorganiczny
Gen-Ox skuteczność. Ilość nowej tkanki kostnej wytworzonej na
powierzchni Gen-Ox była mniejsza niż w przypadku pozostałych materiałów, w związku z czym produkt ten otrzymał najgorszą ocenę pośród
trzech anorganicznych ksenogennych produktów do przeszczepu kości
pochodzenia bydlęcego

J. Maxillofac. Oral Surg. DOI 10.1007/ s12663-013-0554-z

Gęstość tkanki kostnej:
Procent zmineralizowanej tkanki w obszarze nowowytworzonej kości
ANALIZA HISTOMORFOMETRYCZNA PROCESU REGENERACJI
UBYTKÓW KOSTNYCH WYPEŁNIONYCH NIEORGANICZNĄ
SUBSTANCJĄ KOSTNĄ POCHODZENIA BYDLĘCEGO (BONEFILL®)
W PISZCZELACH SZCZURÓW
Tárik Ocon Braga Polo, Daniela Ponzoni, Alessandra Marcondes Aranega, Paulo Sergio Perri de Carvalho - Araçatuba Campus Dentistry College - Wydział Chirurgii i Klinika Zintegrowana
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Wyniki Badań Porównawczych
Dyfraktogramy Rentgenowskie:
(A= x; B = y; C, Bone ll® Dense).

Czy nieorganiczne materiały do przeszczepów
kostnych pochodzenia bydlęcego mogą wykazywać
odmienne cechy?
Fernanda de Paula do Desterro1, MaÅLrcia Soares
Sader2, GloÅLria Dulce de Almeida Soares2, Guaracilei
Maciel Vidigal Jr3,4
Brazilian Dental Journal (2014) 25(4): 282-288 ISSN
0103-6440 http:// dx.doi.org/10.1590/0103-6440201300067

100% czysta faza mineralna kości
Bonefill® składa się w całości z czystej fazy mineralnej kości bydlęcej. Materiał ten nie wykazuje obecności żadnych innych
substancji poza hydroksyapatytem. Wyeliminowanie składników organicznych zapewnia jego maksymalną stabilność objętościową.
Spektroskopia podczerwieni: molekularny odcisk palców

Bonefill® Porous

Dyfraktometria rentgenowska: fazy mineralne i krystaliczność

Bonefill® Porous

Bezpieczeństwo i niezawodność
Wszystkie materiały kościozastępcze pochodzenia bydlęcego Bonefill wytwarzane są z kości
zwierząt z brazylijskich stad nadzorowanych przez system SISBOV. Według dokumentów prawnych dotyczących zagrożeń geograficznych ustanowionych przez Międzynarodowy Kodeks Zoosanitarny oraz Naukowy Komitet Sterujący Unii Europejskiej (SSCEC,
sierpień 2005), w Brazylii nie wys-tępuje gąbczaste zwyrodnienie mózgu bydła (BSE).
Materiały do przeszczepu kości Bonefil są biokompatybilne, niecytotoksyczne, nie powodują ostrej toksyczności układowej ani toksyczności subchronicznej, nie są kancerogenne
ani genotoksyczne oraz nie wykazują właściwości uczulających (ISO 10993-1).

Bonefill® Dense & Porous

Bonefill® Dense & Porous
Kość bydlęca

www.cwittdental.pl

Dowody Histologiczne

Wyniki opisowej analizy mikroskopowej
Wyniki badań dotyczące obecności lub braku reaktywnych struktur tkankowych oraz komponent na powierzchni lub wokół cząsteczek
materiałów wszczepionych do ubytków kostnych sklepienia czaszki u szczurów zaprezentowane zostaną w formie opisowej.

UWAGI KOŃCOWE
Grupa badawcza, w przypadku której wykorzystano
ksenogenny granulat do przeszczepu kości Bonefill,
wykazała lepsze wyniki jeśli chodzi o właściwości
osteogenne oraz biokompatybilność niż grupy poddane eksperymentowi z użyciem Bio-Oss oraz GenOx.
Pod uwagę wzięto reakcję komórek i tkanek na
powierzchni oraz pomiędzy cząsteczkami materiału
przeszczepowego po upływie obu okresów oceny (30
i 60 dni).

RYC.24 Reakcja tkanek na powierzchni oraz pomiędzy
cząsteczkami materiału BoneFill po 30 dniach (barwienie
trójbarwne Massona, 25-krotne powiększenie).

RYC.25 Reakcja tkanek na powierzchni oraz pomiędzy
cząsteczkami materiału BoneFill po 30 dniach (barwienie
trójbarwne Massona, 25-krotne powiększenie).

RYC.26 Reakcja tkanek na powierzchni oraz pomiędzy
cząsteczkami materiału BoneFill po 60 dniach (barwienie
trójbarwne Massona, 25-krotne powiększenie).

RYC.27 Reakcja tkanek na powierzchni oraz pomiędzy
cząsteczkami materiału BoneFill po 60 dniach, wzrost
większy niż na poprzedniej rycinie (barwienie trójbarwne
Massona, 25-krotne powiększenie).
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Dowody histologiczne

Wstępna faza odbudowy
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Wskazania do stosowania
materiału

Kość bydlęca

Bonefill®

Bonefill® - Materiał do przeszczepu kości, stosowany jako materiał kościozastępczy, a także do osteogenezy, wypełniania przyzębnych defektów kostnych, odbudowy zębodołów poekstrakcyjnych oraz innych ubytków kostnych w obrębie jamy ustnej, okolicy
szczękowo-twarzowej, podstawy czaszki, zespoleń kręgowych oraz wielu innych rekonstrukcji wykraczających poza ramy ortopedii. Może
być także stosowany w celu odbudowy kości wokół implantów, do wspomagania zabiegów podnoszenia dna zatoki szczękowej oraz
formowania nowej tkanki kostnej.
Proces całkowitej integracji przeszczepu kostnego, polegający na wniknięciu w jego strukturę nowej tkanki kostnej
pochodzącej od gospodarza, ulega zakończeniu po okresie od 120 do 180 dni od zabiegu.

Implantologia i Chirurgia
Stomatologiczna oraz SzczękowoTwarzowa
Podnoszenie dna zatoki szczękowej
Pozioma augmentacja kości
Augmentacja pionowa
Zachowanie szerokości wyrostka zębodołowego
Zachowanie zębodołów poekstrakcyjnych
Augmentacja ubytków kostnych
Odbudowa fenestracji

Periodontologia
Ubytki śródkostne (1 - 3 ściany)
Ubytki w furkacji (klasy I - II)
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Instrukcja użytkowania
Bone ll® w postaci GRANULATU

e

1. Należy przestrzegać zasad postępowania oraz używać odpowiednich sterylnych instrumentów. Zasady
sterylności dotyczą zarówno chirurga, asysty jak i pacjenta.
2. Przed otwarciem opakowania należy przygotować naczynie, w którym Bonefill zostanie zwilżony oraz zmieszany z
pozostałym materiałem przeszczepowym (autogenna tkanka kostna pobrana z operowanego miejsca podczas zabiegu.
Procedura ta wpływa korzystnie na proces osteogenezy). Naczynie powinno być sterylne, do zwilżenia materiału należy
użyć roztworu soli fizjologicznej.
3. Wyjąc szklaną fiolkę z opakowania zewnętrznego.
4. Używając sterylnych rękawiczek należy otworzyć opakowanie wewnętrzne oraz umieścić fiolkę w obszarze pola
zabiegowego.
5. Usunąć plombę zabezpieczającą oraz zatyczkę fiolki.
6. Umieścić zawartość fiolki w sterylnym naczyniu
7. Przy użyciu sterylnej łopatki wymieszać materiał przeszczepowy ze sterylnym roztworem soli fizjologicznej, na
wskutek nawodnienia objętość materiału ulegnie zwiększeniu.
8. Przed aplikacją produktu należy upewnić się, że powierzchnia pola zabiegowego jest odpowiednio przygotowana.
Należy otworzyć oraz oczyścić ją przy pomocy kirety, wykonać dekortykację lub sperforować ją, aby umożliwić ekspozycję macierzy organicznej. Należy także doszczętnie usunąć uszkodzoną tkankę. Konwencjonalne narzędzia, takie
jak kirety, łopatki, plastikowe lub metalowe aplikatory mogą zostać zastosowane w celu ułatwienia aplikacji materiału.
9. Przepłukać powierzchnię pola zabiegowego przed umieszczeniem na niej przeszczepu.
10. Należy upewnić się co do obecności poprawnej hemostazy. Jest ona niezbędna do utrzymania materiału przeszczepowego na powierzchni pola zabiegowego.
11. Materiał należy użyć bezpośrednio po zmieszaniu z roztworem soli fizjologicznej.
12. Aby uzyskać optymalne wypełnienie i spójność tkanki w miejscu aplikacji niezbędny jest maksymalny kontakt
materiału kościozastępczego oraz powierzchni kości w obszarze pola zabiegowego.
13. Należy zbliżyć do siebie brzegi płata śluzówkowo-okostnowego oraz upewnić się, że pole zabiegowe jest całkowicie
nim pokryte. Unikanie obnażenia biomateriału jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia sukcesu klinicznego oraz
pozwala zapobiec kontaminacji obszaru zabiegowego.
Uwaga: Przed rozpoczęciem zabiegu lekarz wykonujący go powinien upewnić się co do cech oraz jakości podłoża
kostnego. Gęstość kości jest czynnikiem zmiennym oraz determinantą, która koniecznie musi zostać wzięta pod uwagę
podczas planowania oraz wprowadzania implantów śródkostnych. Każdy z typów gęstości kości posiada liczne zalety i
wady, które należy uwzględnić w celu opracowania optymalnego planu leczenia. Gęstość kości wpływa na wybór techniki chirurgicznej oraz na czas gojenia, dlatego znajomość jakości podłoża przed rozpoczęciem zabiegu jest konieczna
do stworzenia optymalnego planu oraz osiągnięcia pożą-danych wyników leczenia.

Zalety produktu w pigułce:
• Zachowanie naturalnej struktury kości z jednoczesną poprawą jej właściwości mechanicznych;
• System połączonych ze sobą porów - siatka trójwymiarowych porów zapewnia doskonałą osteokondukcję
komórek kościotwórczych, silne właściwości kapilarne oraz optymalną adhezję protein i komponent osocza krwi;
• Proces produkcyjny wykluczający obecność komponent organicznych;
•· Nie wywołuje reakcji immunologicznej;
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Instrukcja użytkowania
Bone ll® w formie BLOKU

1. Należy przestrzegać zasad postępowania oraz używać odpowiednich sterylnych instrumentów. Zasady
sterylności dotyczą zarówno chirurga, asysty jak i pacjenta.
2. Przed otwarciem opakowania należy przygotować naczynie, w którym Bonefill zostanie zwilżony oraz zmieszany z
pozostałym materiałem przeszczepowym (autogenna tkanka kostna pobrana z operowanego miejsca podczas zabiegu.
Procedura ta wpływa korzystnie na proces osteogenezy). Naczynie powinno być sterylne, do zwilżenia materiału należy
użyć roztworu soli fizjologicznej.
3. Używając sterylnych rękawiczek należy otworzyć opakowanie wewnętrzne oraz umieścić fiolkę w obszarze
pola zabiegowego.
4. Umieścić zawartość fiolki w sterylnym naczyniu.
5. Przy użyciu sterylnej pęsety wymieszać materiał przeszczepowy ze sterylnym roztworem soli fizjologicznej, na wskutek nawodnienia objętość materiału ulegnie zwiększeniu.
6. Przy użyciu sterylnego krążka przyciąć blok do wymaganych w danym przypadku rozmiarów.
7. Przed aplikacją produktu należy upewnić się, że powierzchnia pola zabiegowego jest odpowiednio przygotowana.
Należy otworzyć oraz oczyścić ją przy pomocy kirety, wykonać dekortykację lub sperforować ją, aby umożliwić ekspozycję macierzy organicznej. Należy także doszczętnie usunąć uszkodzoną tkankę.
8. Przepłukać powierzchnię pola zabiegowego przed umieszczeniem na niej przeszczepu.
9. Należy upewnić się co do obecności poprawnej hemostazy. Jest ona niezbędna do utrzymania materiału
przeszczepowego na powierzchni pola zabiegowego.
10. Po wyeksponowaniu rdzenia kostnego bloczek Bonefill można umocować na nim przy pomocy specjalnych
śrub. Zapewnia to lepszą stabilizację przeszczepu.
11. Aby uzyskać optymalne wypełnienie i spójność tkanki w miejscu aplikacji niezbędny jest maksymalny kontakt
materiału kościozastępczego oraz powierzchni kości w obszarze pola zabiegowego.
12. Należy zbliżyć do siebie brzegi płata śluzówkowo-okostnowego oraz upewnić się, że pole
zabiegowe jest całkowicie nim pokryte. Unikanie obnażenia biomateriału jest warunkiem koniecznym do
osiągnięcia sukcesu klinicznego oraz pozwala zapobiec kontaminacji obszaru zabiegowego

Zalety produktu w pigułce:
• Zachowanie naturalnej struktury kości z jednoczesną poprawą jej właściwości mechanicznych;
• System połączonych ze sobą porów - siatka trójwymiarowych porów zapewnia doskonałą osteokondukcję komórek
kościotwórczych, silne właściwości kapilarne oraz optymalną adhezję protein i komponent osocza krwi;
• Proces produkcyjny wykluczający obecność komponent organicznych;
• Nie wywołuje reakcji immunologicznej;
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Instrukcja użytkowania
Użytkowanie produktu Bonefill®BLOCK Cod. 16495
Poniższe ilustracje przedstawiają jedną z technik: użytkowanie materiału Bonefill®BLOCK

1.Pole op eracyjne przed zabiegiem. (Analiza defektu kostnego)

2. Dekortykacja kości obszaru zabiegowego przy użyciu wiertła chirurgicznego

3. Zalecany sposób i zakres dekortykacji nie są ściśle
określone i mogą być dobierane dowolnie, pod warunkiem
osiągnięcia odpowiedniego krwawienia pola zabiegowego

4. Porównanie rozmiarów defektu kostnego i bloku Bonefill

5. Staranne dopasowanie kształtu bloku zapewnia
optymalną adaptację oraz wypełnienie ubytku kostnego

6. Blok Bonefill dopasowany do ubytku

7. Wybór śrub do stabilizacji

8. Uchwyt do śrub oraz zestaw śrub mocujących Bionnovation Fixation Set (Nr 13118).

9. Dzięki wcięciu w kształcie krzyża pobieranie i mocowanie
śrub jest proste i bezpieczne

10. Aby zapobiec jego przemieszczaniu i rotacji, Bonefill®
BLOCK może zostać ustabilizowany przy użyciu jednej
lub więcej śrub (jeśli istnieje taka konieczność)

11. Widok z boku: Bonefill® BLOCK zamocowany przy pomocy śruby Bionnovation Screw.
.

12. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilności Bonefill®
BLOCK można zamocować przy pomocy co najmniej jednej śruby mocującej

Bonefill® Dense & Porous
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Instrukcja użytkowania

13. Aby zapobiec podrażnieniom należy upewnić się, że
blok kostny nie posiada ostrych krawędzi

14. Aby zapobiec podrażnieniom należy upewnić się, że
blok kostny nie posiada ostrych krawędzi

15. Bonefill® Block: Wypełniony ubytek kostny

Użytkowanie Bonefill®BLOCK Cod. 16495 + Surgitime PTFE Cod.16044
Poniższe ilustracje przedstawiają jedną z technik: Użytkowanie materiału Bonefill®BLOCK z użyciem membran

16a. Surgitime PTFE

16b. Dopasowanie kształtu i rozmiaru szablonu

16c. Kontrola szczelności przylegania

Użytkowanie Bonefill®BLOCK Cod. 16495 + Surgitime Titanium Cod. 16565
Poniższe ilustracje przedstawiają jedną z technik: Użytkowanie materiału Bonefill®BLOCK z użyciem membran

17b. Surgitime Titanium (Cod... 16565)

17b. Dopasowanie kształtu i rozmiaru szablonu

17c. Kontrola szczelności przylegania

Bonefill® Dense & Porous
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Opis przypadku

Opis przypadku, dzięki uprzejmości Dr. Fabio S Mizutani (Brazil)

Bonefill® Dense & Porous
Kość bydlęca

Surgitime Titanium

Surgitime Titanium
www.cwittdental.pl

Surgitime Titanium (siatka tytanowa) wspomaga formowanie
nowej tkanki kostnej. Siatka ta, pełniąc funkcję bariery utrudniającej migrację komórek nabłonkowych i tkanki łącznej, zabezpiecza materiał przeszczepowy przed działaniem tychże.

Materiał
Surgitime Titanium (siatka tytanowa) produkowana jest z czystego tytanu 1 stopnia, zgodnie z normami ASTM F 6 7.

Bezpieczeństwo
Biokompatybilny - Produkt wykonany jest z czystego tytanu
medycznego. Perforacje laserowe zapewniają doskonałą
przepuszczalność tlenu oraz umożliwiają swobodną migrację
przeciwciał.

Zalety
Tytanowa siatka zapewnia znakomitą biokompatybilność, posiada
właściwości okluzyjne, jej przepuszczalność umożliwia transport
substancji odżywczych, a niezwykła plastyczność zapewnia łatwość użytkowania. Możliwość docięcia krawędzi siatki gwarantuje doskonałe dostosowanie rozmiarów siatki do danej sytuacji klinicznej. Ponadto posiada ona właściwości umożliwiające
tworzenie niezakłóconej przestrzeni regeneracyjnej oraz waskularyzację po obu stronach przeszczepu (na powierzchni okostnej i po wewnętrznej stronie przeszczepu). Siatka ta została
zaprojektowana, aby umożliwić trójwymiarową rekonstrukcję
ubytków wyrostka zębodołowego oraz ułatwić wymianę materiału
kościozastępczego na własną tkankę kostną dzięki właściwemu
umocowaniu materiału przeszczepowego.

Korzyści stosowania
Dzięki pamięci kształtu możliwe jest dopasowanie formy siatki
tytanowej do topografii ubytku kostnego. Siatkę można zamocować na podłożu przy użyciu śrub lub elementów zestawu do
mocowania Bionnovation, jednakże stosowanie ich nie jest warunkiem koniecznym do uzyskania pełnej funkcjonalności siatki. Decyzja dotycząca zastosowania elementów mocujących powinna
zostać podjęta z uwzględnieniem obecnych warunków klinicznych i leży w rękach operatora. Siatka tytanowa dostosowuje
się do konturów otaczających ją tkanek, jednocześnie jest ona
wystarczająco sztywna, aby utrzymać odpowiednią ilość miejsca na powierzchni defektu oraz zachodzących na niego tkanek.
Tymczasowe stosowanie siatki tytanowej Surgitime Titanium
jest niezwykle ważnym czynnikiem wpływającym korzystnie na
powstanie środowiska sprzyjającego naturalnemu zabliźnianiu
tkanek oraz regeneracji utraconych lub uszkodzonych tkanek
przez organizm. Minimalny, wymagany do rozpoczęcia procesu
osteokondukcji, okres pozostawienia membrany na powierzchni ubytku wynosi 21 dni. Produkt Surgitime Titanium można
stosować zarówno w połączeniu z kością autogeniczną jak i
materiałami kościozastępczymi.

Wskazania i zastosowanie
Zaleca się stosowanie siatki tytanowej Surgitime Titanium w medycznych zabiegach regeneracyjnych (z zakresu ortopedii i
neurochirurgii) oraz w procedurach wewnątrzustnych (periodontologicznych, implantologicznych oraz z zakresu chirurgii
stomatologicznej i szczękowo-twarzowej), zwłaszcza w celu rekonstrukcji tkanki kostnej. W przypadku zabiegów wewnątrzustnych
zaleca się ponowną ingerencję chirurgiczną w celu usunięcia siatki. Produkt wykonany jest z czystego tytanu, zbyt długie
pozostawienie go w miejscu zabiegu może skutkować osteointegracją oraz trudnościami z usunięciem go. Wybór odpowiedniego
momentu do usunięcia siatki spoczywa na lekarzu wykonującym zabieg. Siatki tytanowe, nazywane również mechanicznymi
barierami do sterowanej regeneracji kości (GBR), wspomagają neoformację kości działając jako bariera biologiczna uniemożliwiająca
migrację komórek nabłonkowych, tkanki łącznej oraz/lub bakterii, których obecność mogłaby zakłócić wzrost kości. Taka chroniona
przez siatkę przestrzeń stanowi doskonałe łoże do powstania naturalnego szkieletu fibrynowego - prekursora nowej tkanki kostnej.
Surgitime Titanium to pozwalająca dostosowywać się w łatwy sposób membrana, której rolą jest ochrona skrzepu krwi przed
inwazją struktur innych niż osteogeniczne oraz zniekształceniem pod wpływem nacisku otaczających go tkanek. Surgitime Titanium,
nawet w przypadku obecności oczek większych niż opisane w publikacji, stanowi znakomitą barierę dla komórek. Surgitime Titanium
jest znakomitym środkiem pomagającym utrzymać pożądane wymiary wyrostka zębodołowego. W przypadku obnażenia miejsca
zabiegu Surgitime Titanium, dzięki nabłonkowemu pokryciu brzegów siatki, zapobiega utracie materiału przeszczepowego. Produkt
dostarczany jest w stanie sterylnym, który zostaje zachowany pod warunkiem przestrzegania idealnych warunków przechowywania i
konserwacji oraz szczelności opakowania. Produkt sterylizowany jest przy użyciu promieniowania Gamma. Nie stosować po upływie
okresu przydatności do użycia.

Surgitime Titanium
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Technika & Wskazówki
Jak postępować w przypadku obnażenia membrany?
Membrana tytanowa Surgitime Titanium Seal została zaprojektowana w sposób umożliwiający celowe niepokrywanie jej płatem
śluzówkowo-okostnowym podczas zabiegów zabezpieczania zębodołów poekstrakcyjnych. Materiał ten, z udziałem substratów obecnych
w skrzepie krwi, stwarza środowisko korzystnie wpływające na regenerację tkanki kostnej, chroniąc zębodół przed wzrostem w jego
obszar tkanek miękkich. W przypadku obnażenia membrany zastosowanej jako klips pokrywający zębodół należy zalecić pacjentowi
płukanie jamy ustnej roztworem 0.12% chlorheksydyny dwa razy dziennie lub stosowanie żelu zawierającego 0.20% chlorheksydyny,
także dwa razy dziennie. Membranę taką należy pozostawić na miejscu aż do uzyskania wystarczającej stabilności przeszczepu, proces ten zajmuje zwykle około 45 dni.

Śruby mocujące. Czy są wskazane?
Śruby mocujące stosowane są w celu dodatkowej stabilizacji siatki tytanowej na powierzchni przeszczepu. Użycie ich konieczne jest
w przypadku zabiegów regeneracyjnych. Zapewnia ono unieruchomienie, będące czynnikiem wpływającym niekorzystnie na utrzymanie kompleksu przeszczep/skrzep. Odnosi się to także do Surgitime Titanium. Jednakże pierwotnym wskazaniem do stosowania
produktu Surgitime Titanium Seal jest zabezpieczenie zębodołów poekstrakcyjnych. Ze względu na dużą skłonność do obnażania
materiał ten nie jest zalecany do zabiegów ROG.

Jak długo membrana powinna pozostać w miejscu zabiegu?
Zaleca się pozostawienie membrany w miejscu zabiegu na 21 dni (okres ten zapewnia wystarczająco dużo czasu na rozpoczęcie
procesu osteokondukcji) oraz na 14 dni w przypadku zastosowania jej do pokrycia świeżego zębodołu poekstrakcyjnego.
Membrany stosować można także w połączeniu z siatką tytanową.

- łatwość stosowania w procedurach chirurgicznych
- giętkość
- produkt atraumatyczny dla tkanek miękkich
- zapewnia odpowiednią ochronę przeszczepu kostnego
- ochrona miejsca zabiegu
- optymalizacja przestrzeni dla regeneracji kości
- ultra cienki (Grubość 0.04 oraz 0.08 mm)
- rozmiar oczek: 0.15 oraz 0.85 mm
- biokompatybilny
- tytan 1- stopnia
- ukształtowanie membrany
- kształtowanie tkanek

Wyłączność
Kod: Surgitime Titanium
Grubość: 0,04 mm
Oczka: 0,15 mm
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Analiza topograficzna

Homogennawarstwa
warstwa chropowata

Homogenna warstwa chropowata

Homogenna warstwa chropowata

Powierzchnia: obszary o homogennej strukturze stworzą uporządkowany układ.

Dane materiału
Właściwości fizyko-chemiczne
Certyfikat AQ11-000093 CCDM - DEMa/UFSCar
Pierwiastek

Tytan Plat ASTM F-67 stopień 1
Wyszczególnienie
kod. 91902
Standard ASTM F 67-06 stopień 1
Lote: P209737

Tolerancja poniżej minimum
lub powyżej górnej granicy
Standart ASTM F-67 % (m/ m)

% (m/m)

% (m/m)

% (m/m)

Fe

0,04

0,20 máx.

0,10

C

0,030

0,08 máx.

0,02

O

0,115

0,18 máx.

0,02

N

0,015

0,03 máx.

0,03

H

0,0044

0,015 máx.

0,015

Uwaga: Wyniki odpowiadają uznanym na świecie normom: ASTM F67-06 Stopień 1
Rev. 00 - 08/2015
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Analiza przypadków:
Analiza przypadku: 1
Przypadek kliniczny
Prof Dr Helder Valiens
Ilhéus • Bahia • Brasil

Analiza przypadku: 2
Przypadek kliniczny
Prof Dr Fabio Mizutani
São Paulo • SP • Brasil

Analiza przypadku: 3
Przypadek kliniczny
Prof Dr Edgard Franco
Bauru • SP • Brasil

Analiza przypadku: 4
Przypadek kliniczny
Prof Dr Rodrigo Neiva
São Paulo • SP • Brasil
Prof Alexandre Cabrera
São Paulo • SP • Brasil
Prof Alexandre TorresSão
Paulo • SP • Brasil

Analiza przypadku: 5
Przypadek kliniczny
Prof Dr Rafael Manfro
Florianópolis • SC • Brasil
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Analiza przypadków:
Analiza przypadku: 6
Przypadek kliniczny
Prof Dr Helder Valiens
Ilhéus • Bahia • Brasil

Analiza przypadku: 7
Przypadek kliniczny
Prof Dr Maiolino Thomaz,
Uberlândia • MG • Brasil

Analiza przypadku: 8
Przypadek kliniczny
Prof Dr Darceny Zanetta
Barbosa
Uberlândia • MG • Brasil
Prof Dr Maiolino Thomaz,
Uberlândia • MG • Brasil
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Analiza przypadków:

Analiza przypadku: 9
Przypadek kliniczny
Prof Dr Danilo Maeda Reino
Ribeirão Preto • SP • Brasil
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Analiza przypadków:
Przypadek kliniczny 3: Dzięki uprzejmości Dr. José Mário Camelo Nunes
REKONSTRUKCJA OCZODOŁU
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Instrukcja użycia
Użytkowanie produktu Surgitime Titanium Cod. 16565
Poniższe ilustracje przedstawiają jedną z technik: użytkowanie produktu
Surgitime Titanium: 35 x 24 mm - Grubość 0.04 mm Oczka 0.15 mm

1. Widok przedzabiegowy (analiza ubytku kostnego)

2. Dopasowanie szablonu

3. Dostosowanie rozmiaru szablonu

4. Kontrola wymiarów szablonu

5. Porównanie szablonu i ubytku kostnego, który
zostanie zaopatrzony siatką tytanową

6. Surgitime Titanium 34 x 25 mm, grubość 0.04, oczka
0.15 mm Cód. 16565

6. Siatkę Titanium Seal należy przyciąć przy pomocy
nożyczek

7. Aby zapobiec podrażnieniom należy upewnić się, że
wszystkie ostre brzegi zostały zaokrąglone

8. Aby przygotować powierzchnię kości do osadzenia
materiału przeszczepowego wykonano dekortykację
przy pomocy wiertła chirurgicznego

9. Sposób przeprowadzenia dekortykacji nie jest ściśle
określony i może zostać dobrany dowolnie, pod
warunkiem osiągnięcia na powierzchni kości odpowiedniej ilości punktów krwawych

10. Wybór śrub mocujących

11. Agresywna końcówka i gwintowanie zapewniają precyzyjne lokowanie oraz skuteczne zakotwienie w kości
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Instrukcja użycia
Użytkowanie produktu Surgitime Titanium Cod. 16565
Poniższe ilustracje przedstawiają jedną z technik: użytkowanie produktu
Surgitime Titanium: 35 x 24 mm - Grubość 0.04 mm Oczka 0.15 mm

12. Pobranie śruby z zestawu Bionnovation Fixation
Set (Kod 13118)

13. Nacięcie w kształcie krzyża ułatwia proste i bezpieczne
pobieranie śrub

14. Siatka tytanowa w miejscu ubytku kostnego

15 Siatka tytanowa zabezpieczona śrubami mocującymi

16. Siatka tytanowa przymocowana przy pomocy 2 śrub
po stronie policzkowej

17. Po umocowaniu siatki ubytek wypełniono materiałem przeszczepowym

18. Przygotowanie materiału przeszczepowego

19. Materiał przeszczepowy umieszczony w ubytku kostnym

20. Adaptacja materiału przeszczepowego

21. Ubytek kostny wypełniony materiałem przeszczepowym

22. Siatkę Surgitime Titanium należy umieścić wokół
ubytku kostnego

23. Ubytek pokryty siatką Surgitime Titanium
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Instrukcja użycia
Użytkowanie produktu Surgitime Titanium Cod. 16565
Poniższe ilustracje przedstawiają jedną z technik: użytkowanie produktu
Surgitime Titanium: 35 x 24 mm - Grubość 0.04 mm Oczka 0.15 mm

23a. Ubytek pokryty siatką Surgitime Titanium
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Surgitime Titânio Seal (Folia tytanowa) są produktami idealnie nadającymi się do zabiegów trójwymiarowej regeneracji kości (GBR, Sterowana regeneracja kości). Ich położenie na podłożu
kostnym może w razie konieczności zostać zabezbieczone przy
pomocy dedykowanego, łatwego w użyciu zestawu do mocowania.

Materiał
Tytan IV stopnia (ASTM F-67) : Grubość 0,04mm.

Bezpieczeństwo
Tytan jest doskonale udokumentowanym oraz bezpiecznym dla
pacjentów materiałem stosowanym z powodzeniem w wielu
procedurach chirurgicznych.

Zalety produktu i jego wytrzymałość

Folia tytanowa Surgitime Titanium SEAL (Titanium-Foil) zapewnia mikrostabilność. Powierzchnia materiału, dzięki poddaniu
jej procesowi pasywacji elektrochemicznej, jest elektrycznie
obojętna. Folia jest nieprzepuszczalna, a jej znakomite właściwości zostają zachowane nawet jeśli pozostaje ona niepokryta
płatem śluzówkowo-okostnowym.

Procedura kliniczna
Membrana tytanowa Surgitime Titanium SEAL wykazuje
wysoką elastyczność. Znajduje ona zastosowanie w procedurach ochrony zębodołów poekstrakcyjnych oraz do odbudowy
kostnych ubytków przyzębnych. Zwykle nie jest wymagana
dodatkowa jej stabilizacja. Folię należy przyciąć do pożądanych rozmiarów, pamiętając o starannym zaokrągleniu jej
rogów. Wywierając na folię nacisk należy ją odpowiednio ukształtować, a następnie zabezpieczyć jej położenie na podłożu
chirurgicznym przy pomocy śrub mocujących Bionnovation
Bone Screws, najczęściej po stronie przedsionkowej wyrostka
zębodołowego. Ze względu na jej nieprzepuszczalność, a co za
tym idzie skuteczną ochronę znajdującego się pod nią materiału przeszczepowego, membrana tytanowa Surgitime Titanium
SEAL nie musi koniecznie zostać pokryta płatem śluzówkowookostnowym. Po zakończeniu procesu leczenia należy odkręcić
i usunąć piny mocujące.

Korzyści ze stosowania materiału
W pełni nieprzepuszczalna folia tytanowa jest stabilnym, pozwalającym się kształtować produktem, zapewniającym odpowied-nią
ilość miejsca na materiał przeszczepowy, np. podczas zabiegów
augmentacji wyrostka zębodołowego. Surgitime Titanium SEAL,
dzięki poddaniu jej procesowi pasywacji elektrochemicznej,
zachowuje neutralność bioelektryczną, co ułatwia pozbawiony
komplikacji wzrost nowej tkanki kostnej na jej powierzchni.

Folia tytanowa
Surgitime Titanium SEAL 34 x 25 mm (grubość 0,04 mm)

16890

Jak postępować w przypadku obnażenia membrany?
Membrana tytanowa Surgitime Titanium Seal została zaprojektowana w sposób umożliwiający celowe niepokrywanie jej płatem
śluzówkowo-okostnowym w zabiegach zabezpieczania zębodołów poekstrakcyjnych. Materiał ten, z udzi-ałem substratów obec-nych
w skrzepie krwi, stwarza środowisko korzystnie wpływające na regenerację tkanki kostnej, chroniąc zębodół przed wzrostem w jego
obszar tkanek miękkich. W przypadku obnażenia membrany zastosowanej jako klips pokrywający zębodół należy zalecić pacjentowi
płukanie jamy ustnej roztworem 0.12% chlorheksydyny dwa razy dziennie lub stosowanie żelu zawierającego 0.20% chlorheksydyny,
także dwa razy dziennie. Membranę taką należy pozostawić na miejscu aż do uzyskania wystarczającej stabilności przeszczepu, proces ten zajmuje zwykle około 45 dni.

Śruby mocujące, czy są wskazane?
Śruby mocujące stosowane są w celu dodatkowej stabilizacji siatki tytanowej na powierzchni przeszczepu. Użycie ich konieczne jest
w przypadku zabiegów regeneracyjnych. Zapewnia ono unieruchomienie, będące czynnikiem wpływającym niekorzystnie na utrzymanie kompleksu przeszczep/skrzep. Odnosi się to także do Surgitime Titanium. Jednakże pierwotnym wskazaniem do stosowania
produktu Surgitime Titanium Seal jest zabezpieczenie zębodołów poekstrakcyjnych. Ze względu na dużą skłonność do obnażania
materiał ten nie jest zalecany do zabiegów ROG.

Jak długo membrana powinna pozostać w miejscu zabiegu?
Zaleca się pozostawienie membrany w miejscu zabiegu na 21 dni (okres ten zapewnia wystarczająco dużo czasu na rozpoczęcie
procesu osteokondukcji) oraz na 14 dni w przypadku zastosowania jej do pokrycia świeżego zębodołu poekstrakcyjnego.
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Opis przypadku

Opis przypadków:

Fábio Shiniti Mizutani, DDS MS
São Paulo • SP • Brasil

Przypadek kliniczny 1

1. Membrana tytanowa Surgitime Titanium
SEAL użyta w celu trójwymiarowej augmentacji
wyrostka zębodołowego

2. Membrana Surgitime Titanium SEAL ułożona
na powierzchni ubytku kostnego

3. Należy zwrócić uwagę na równomierne i
wolne od naprężeń zamknięcie brzegów rany.
Widok 10 dni po zabiegu

4. Widok po usunięciu membrany tytanowej
Surgitime Titanium SEAL. 25 dni po zabiegu

Przypadek kliniczny 2 - Wypełnienie zębodołu poekstrakcyjnego:

1. Sytuacja wyjściowa

5. Pierwotne zamknięcie rany: założono szwy.

2. Odsłonięcie pola zabiegowego

6. Po upływie 14 dni membranę usunięto.

3. Ekstrakcja

4. Membrana Surgitime Titânio SEAL odpowiednio
umieszczona w polu zabiegowym

7. 30 dni po zabiegu

8. 60 dni po zabiegu

Przypadek kliniczny 3 - Ekstrakcja, implantacja natychmiastowa oraz sterowana regeneracja kości z użyciem Surgitime Titanium SEAL

1. Sytuacja wyjściowa

2. Instrumentacja

3. Osadzenie implantu Biomorse

4. Wypełnienie wolnych przestrzeni wokół
implantu

5. Membrana Surgitime Titânio SEAL
odpowiednio umieszczona w polu
zabiegowym

6. Pierwotne zamknięcie rany: założono
szwy

7. 14 dni po zabiegu

8. 30 dni po zabiegu

Surgitime Titanium SEAL

Surgitime Titanium

Seal

www.cwittdental.pl

Instrukcja postępowania
Using Surgitime Titanium SEAL

Poniższe ilustracje przedstawiają jedną z możliwych technik postępowania: aplikacja Surgitime Titanium SEAL

1. Widok pozabiegowy

4. Docinanie szablonu

2. Dopasowanie szablonu

5. Kontrola wymiarów szablonu

3. Dostosowanie rozmiaru szablonu

6. Porównanie szablonu i ubytku kostnego, który
zostanie zaopatrzony membraną tytanową

7. Kontrola wymiarów szablonu oraz możliwości
pokrycia ubytku

8. Membranę Titanium Seal należy przyciąć przy pomocy
nożyczek. Aby zapobiec podrażnieniom należy upewnić
się, że wszystkie ostre brzegi zostały zaokrąglone

9. Pozycjonowanie membrany Surgitime Titanium Seal
na powierzchni ubytku kostnego

10. Membrana Surgitime Titanium SEAL została dostosowana w sposób umożliwiający całkowite pokrycie
defektu kostnego, z zapewnieniem 2 do 4mm marginesu materiału wokół niego

11. Posługując się uchwytem instrumentu lub uciskająć membranę palcami należy nadać jej optymalny,
zakrzywiony kształt. Następnie należy pokryć nią
ubytek kostny

12. Surgitime Ttianium SEAL w docelowej pozycji.
Anatomiczny kształt membrany w większości przypadków zapewnia optymalne pokrycie ubytku kostnego bez konieczności dodatkowego dostosowywania metalowej siateczki. Łatwo poddająca się formowaniu membrana zachowuje swój kształt przez
cały okres leczenia
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13. Membrana pokrywająca ubytek kostny

14. Membrana pokrywająca ubytek kostny

Komentarz:
Membrana Surgitime Titanium Seal została zaprojektowana w celu uszczelniania świeżych zębodołów poekstrakcyjnych. Możliwe
jest celowe pozostawienie membrany niepokrytej płatem śluzówkowo-okostnowym. Łatwość dostosowania siateczek tytanowych do
formy ubytku kostnego zapewnia prostotę użytkowania. Dzięki zdolności przyjmowania pożądanego kształtu nie ma konieczności
dodatkowej stabilizacji membrany za pomocą śrub lub pinów. Aby umożliwić optymalną formację nowej tkanki kostnej należy poprzez kiretaż lub dekortykację - zapewnić odpowiednie krwawienie zębodołu. Membranę należy usunąć w ciągu 14 dni po zabiegu. W przypadku rekonstrukcji większych ubytków, takich jak te związane z utratą blaszki kostnej, możliwe jest pozostawienie
membrany nawet do 30 dni. Należy zalecić pacjentowi stosowanie płukanki zawierającej roztwór 0.12% chlorheksydyny przez cały
okres gojenia.
Cechy charakterystyczne produktu Surgitime Titanium Seal:
- zwiększona izolacja tkanek;
- samomocujący (nie wymaga użycia śrub mocujących);
- całkowite pokrycie ubytków;
- łatwość usuwania;
- umożliwia rekonstrukcję defektów poekstrakcyjnych, a także izolację lub zamknięcie połączeń ustno-zatokowych;
- ekstremalnie niska retencja biofilmu.
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