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TECNOSS®: JEDINEČNÝ PROCES, KTERÝ PODPORUJE  
A ŘÍDÍ PŘÍRODNÍ REGENERACI KOSTÍ

Tecnoss vyvinul a patentoval jedinečnou biotechnologii, která 
zabraňuje fázi ceramizace přírodní kosti a zachovává tkáňový 
kolagen, umožňuje remodelaci biomateriálu pomocí osteoklastů 
podobnou fyziologické přeměně kosti a dodává produkt,  
který má vlastnosti velmi podobné lidské kosti (1). 
Kombinace těchto faktorů umožňuje konzistentní novotvorbu 
kosti a těsný kontakt mezi nově formovanou kostí  
a biomateriálem. 
 
 
KOLAGEN: KLÍČOVÝ FAKTOR PRO REGENERACI KOSTI 

Kolagen má klíčovou roli v procesu regenerace kostí v tom, že:
a) působí jako funkční substrát pro aktivaci a agregaci  
 krevních destiček
b) slouží k přitahování a diferenciaci mezenchymálních kme- 
 nových buněk přítomných v kostní dřeni na osteoblasty (2), (3), (4)

c) zvyšuje rychlost diferenciace a aktivitu osteoblastů ve srovnání  
 s buňkami kostní dřeně kultivovanými na konvenčních kulti- 
 vačních miskách (5)

d) stimuluje aktivaci destiček, osteoblastů a osteoklastů  
 v procesu hojení tkání
e) podporuje tvorbu nových cév, a proto i vaskularizaci štěpu (6)

OSTEOBIOL® DUAL-PHASE KOSTNÍ MATRIX + TSV GEL:
JEDINEČNÁ KOMBINACE PRO STABILIZACI AUGMENTÁTU 

Díky inovativnímu složení může TSV gel poskytnout mechanickou 
stabilitu granulí GTO během procersu augmentace. TSV gel se 
rychle vstřebává a neovlivňuje přirozený regenerační proces.
Při teplotě místnosti a těla je TSV gel jako gel: neztuhne,  
ale udržuje měkkou konzistenci, která zajistí stabilní lepkavou 

Unikátní biotechnologie

Obr. A | zdroj: Courtesy of Dr Patrick Palacci, Marseille, Francie
Obr. B | Kolagenový typ 1, zdroj: Tecnoss Dental Media Library
Obr. C | Biopsy from upper jaw region retrieved at four months: 40x zvětšení
zdroj: Biopsy by Dr Patrick Palacci, Marseille, Francie.
Histology by Prof Ulf Nannmark, Univerzita Göteborg, Švédsko 

(1) Figueiredo M et al. J Biomed Mater Res B Appl Biomater, 2010 Feb;92(2):409-419
(2) Brunelli G et al. Eur J Inflammat, 2011, Vol. 9, no. 3 (S), 103-107
(3) Mizuno M et al. J Cell Physiol. 2000 Aug;184(2):207-13
(4) Mizuno M et al. Bone 1997 Feb;20(2):101-7
(5) Mizuno M et al. J Biochem. 2001 Jan;129(1):133-8
(6) Rombouts et al. Dent mater J, 2016 Dec 1;35(6):900-907

A

B

C



Nový standard výjimečnosti v biomateriálech

CHARAKTERISTIKA

OsteoBiol GTO je materiál pro augmentaci kosti hete-
rologního původu. Jedná se o směs kolagenovaných  
kortiko-trabekulárních granulí velikosti v rozmezí 600 - 
1000 μm, řádně smíchanou s TSV gelem OsteoBiol,  
což je směs heterologního kolagenového gelu typu I  
a III s polynenasycenými mastnými kyselinami a 
biokompatibilním syntetickým kopolymerem zředě-
ným ve vodném roztoku. OsteoBiol GTO se postupně 
vstřebává a je extrémně osteokonduktivní. Kromě 
toho zachovaná kolagenová matrix granulí usnadňuje 
srážení krve a následnou invazi opravných a rege-
neračních buněk. Tyto jedinečné vlastnosti umožňují 
vynikající rychlost tvorby nové kosti, zajišťují odpoví-
dající zachování objemu štěpu, zdravou novou kostní 
tkáň a v konečném důsledku úspěšnou oseointegraci 
implantátu.
 
 
 
ZPRACOVÁNÍ 

K dispozici ve dvou velikostech 
(0,5 a 2,0 cc), OsteoBiol GTO je 
připravený k použití jako hyd-
ratovaný biomateriál a lze jej 
snadno augmentovat na místo 
defektu, přímo vstříknout ze 
sterilní stříkačky. Tímto způ-
sobem mohou lékaři přeskočit 
hydratační fázi fyziologickým 
roztokem nebo krví, šetří čas  
a snižuje riziko náhodného vy-
stavení patogenům. Přítomnost 
OsteoBiol TSV gelu zajišťuje optimální lepivost materiálu, který je také snadno 
přizpůsobitelný místu augmentace a je extrémně stabilní.
 

PŘEHLED KLINICKÝCH INDIKACÍ 

OsteoBiol GTO byl vytvořen jako univerzální biomateriál, který se snadno přizpů-
sobí jakémukoli kostnímu defektu, ve spojení s membránami OsteoBiol Evolution 
nebo OsteoBiol Lamina pro ochranu augmentátu.
Nicméně díky své lepivosti je zvláště vhodný pro horizontální augmentační procesy 
(např. defekty dvou stěn, když je hřeben resorbován) a pro případy socket prezerva-
tion s narušenou bukální stěnou.
Během sinus liftu lze OsteoBiol GTO přímo aplikovat přes kostěné okno, což po-
máhá stabilizaci implantátů v případě okamžité implantace. OsteoBiol GTO lze také 
úspěšně použít k léčbě perimplantačních lézí a závažných nitrokostních defektů.

OsteoBiol GTO tvarovaný a připravený k aplikaci  
do kostního defektu. Patrick Palacci, Marseille, Francie

Původ tkáně
heterologní kortiko-spongiózní kostní 
směs 

Tkáňový kolagen
zachován
 
Fyzikální forma
předhydratované granule  
a OsteoBiol TSV gel 
 
Složení
granulovaná směs ~ 80 %
OsteoBiol TSV gel ~ 20 % 

Velikost granulí
600-1000 μm 

Doba vhojení
asi 5 měsíců
 
Balení
stříkačka: 0,5 cm3, 2,0 cm3

 
GMDN kód
46425

Laterální  
sinus lift

Nirokostní 
defekty

Léze v okolí 
implantátu

Horizontální 
augmentace

Alveolární  
regenerace

Produktový specialista: MUDr. Kateřina Babičová  / +420 725 644 701 / katerina.babicova@dentamed.cz



Výjimečná stabilizace augmentátu

Kazuistika
Horizontální augmentace

Pohlaví: muž | Věk: 37 let
 
Obr. 1 
Hřeben se silnou resorbcí - boční 
pohled
 
Obr. 2 
Hřeben se silnou resorbcí - přední 
pohled
 
Obr. 3 
CBCT sken ukazuje extrémně
resorbovaný hřeben – podobný hraně 
nože
 
Obr. 4-5 
Šířka hřebenu 2 mm
 
Obr. 6  
Kostní kompakta hřebene je perforová-
na pro stimulaci průtoku krve do štěpu
 
Obr. 7-8 
Aplikace OsteoBiol GTO vede  
k horizontálnímu rozšíření hřebene
 
Obr. 9 
Aplikace OsteoBiol Lamina před šitím
 
Obr. 10 Zhojení tkáně po 9 měsících. 
Crestal, šířka 5.5 mm 

Obr. 11 
Rentgenový snímek pořízený po 12 
měsících ukazuje dobře integrované 
implantáty. Implantáty Ø 3,5 mm
 
Obr. 12 
Finální protetické řešení 
 
 
Dokumentace poskytl:
Dr. Roberto Rossi
M.Sc.D v periodontologii, Genova, Itálie
e-mail: drrossi@mac.com 
 
Náhrada kostí: OsteoBiol GTO
Bariéra: OsteoBiol Lamina
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Výjimečná stabilizace augmentátu

Produktový specialista: MUDr. Kateřina Babičová  / +420 725 644 701 / katerina.babicova@dentamed.cz

Kazuistika
Léčba - laterální sinus lift 

Pohlaví: žena | Věk: 70 let
 
Obr. 1 
Silně atrofická maxilla vyžadující ope-
raci sinus lift
 
Obr. 2 
Osteotomie a zdvyžení membrány 
Schneideri
 
Obr. 3 
Augmentace  dna sinus maxiláris 
pomocí OsteoBiol® GTO®
 
Obr. 4 
Augmentované místo je připraveno k 
okamžitému umístění implantátu
 
Obr. 5 
Zhutnění OsteoBiol GTO do sinu  
a kolem implantátů
 
Obr. 6 
Pohled na augmentovanou dutinu
 
Obr. 7 
Umístění vhojovacích válečků  
o 4 měsíce později
 
Obr. 8 
Sutura, okluzní pohled 
 
Obr. 9-10 
Biopsie z oblasti horní čelisti získané  
po čtyřech měsících
 
Obr. 11-12 
Histologie při vyšším zvětšení:  
lze pozorovat osteocyty v lacunách

 
 
Dokumentacui poskytl:  
Dr Patrick Palacci
Brånemark Osseointegration Center 
Marseille, France
e-mail: patrick@palacci.com
 
Histologies by Prof Ulf Nannmark
University of Göteborg, Sweden
 
 
Náhrada kostí: OsteoBiol GTO
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Kompletní nabídka materiálů na na www.osteobiol.cz   /  eshop na www.dentamed.cz

Dentamed (ČR), spol. s r.o.
Pod Lipami 41, 130 00  Praha 3 / tel.: +420 266 007 111
info@dentamed.cz / www.dentamed.cz

MUDr. Kateřina Babičová
tel.: +420 266 007 148 / tel.: +420 725 644 701
katerina.babicova@dentamed.cz

Tecnoss s.r.l. je inovativní společností působící po celém světe, která vyvíjí, vyrábí  
a dokumentuje xenogenní biomateriály té nejvyšší kvality značek Tecnoss a OsteoBiol.

Více než 20 let výzkumu vedlo k vytvoření patentovaného výrobního procesu, při němž
je za účelem dosažení biokompatibility zaručena neutralizace antigenních součástí
a uchování přirozeného kolagenového matrix biomateriálu.

Produkty společnosti Tecnoss vyhovují těm nejvyšším normám jakosti,  
např. ISO 10993, ISO 13485 a 93/42/EEC.
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