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U N IK ÁTN Í KO MB I N AC E PR O STAB IL IZ AC I AU G M E N TÁTU
Kolagenová heterogenní kortiko-spongiózní kostní směs + termosenzitivní gel
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Unikátní biotechnologie
TECNOSS®: UNIKÁTNÍ PROCES, KTERÝ ŘÍDÍ A URYCHLUJE
PŘIROZENOU KOSTNÍ REGENERACI
Tecnoss® vyvinul a patentoval unikátní biotechnologii, která zabraňuje
fázi keraminizace přirozené kosti a zachovává v tkáních kolagen, čímž
umožňuje osteoklastickou remodelaci biomateriálu podobnou
fyziologické přeměně kosti a poskytuje tak produkt obdařený
vlastnostmi velmi podobnými lidské mineralizované kosti(1).
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Kombinace těchto faktorů umožňuje průběžný vznik nové kosti a
úzký kontakt mezi nově vzniklou kostí a biomateriálem.
KOLAGEN: KLÍČOVÝ FAKTOR PRO REGENERACI KOSTI
Kolagen má klíčovou roli v regeneraci kosti v tom, že:
a) působí jako funkční substrát pro aktivaci a agregaci krevních destiček
b) slouží k přitahování a diferenciaci mezenchymálních kmenových
buněk přítomných v kostní dřeni(2)
c) až o 2/3 zvyšuje míru proliferace osteoblastů(3)
d) stimuluje aktivaci krevních destiček, osteoblastů a osteoklastů během
procesu hojení tkání
GEN-OS® + TSV GEL
UNIKÁTNÍ KOMBINACE PRO STABILIZACI AUGMENTÁTU
Díky svému inovativnímu složení poskytuje TSV Gel mechanickou
stabilitu granulátu Gen-Os® během procesu augmentace. TSV Gel se
pak rychle vstřebá a neovlivňuje proces přirozené regenerace.
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Jak ukazuje graf (Obr. C) TSV Gel dosahuje své minimální viskozity při
4°C. Ta se pak rychle zvyšuje až do teploty 13°C.
Při pokojové a tělesné teplotě je OsteoBiol® TSV Gel v konzistenci gelu.
Netuhne, ale udržuje si měkkou konzistenci, která umožňuje
promíchání s granulátem Gen-Os®. Díky hydrofilním vlastnostem
Gen-Os® vznikne lepivá, stabilní směs, kterou lze snadno aplikovat
do místa defektu.
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Obr. A | Gen-Os® ® hydratovaný TSV Gelem aplikovaný
do defektu v alevolárním hřebeni
Obr. B | Granulát Gen-Os® a stříkačka gelu TSV Gel
Obr. C | Zdroj: Politecnico di Torino, Itálie
Obr. D | Část biopsie ukazující nově vytvořenou kost
kolem částic OsteoBiol® Gen-Os® smíchaných s gelem
OsteoBiol® TSV Gel dva týdny po transplantaci u králíka.
Htx-eosin. Zdroj: zveřejněno se svolením Prof. Ulfa
Nannmarka, univerzita v Göteborgu, 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) Hsu FY et al. Biomaterials, 1999, 20:1931-1936

Unikátní kombinace
VLASTNOSTI
Gen-Os®, kortiko-spongiózní kostní
směs, je prvním produktem vyvinutým
innovativní biotechnologií Tecnoss® a
díky svému univerzálnímu použití
je v současné době nejžádanějším
produktem na trhu.
Gen-Os® je postupně vstřebatelný a
podporuje vznik nové kosti, přičemž
pomáhá zachovat původní tvar a objem augmentátu (osteokonduktivní
schopnost)(4,5). OsteoBiol® TSV Gel obsahuje kolagenní gel heterologního typu I a III s
polynenasycenými mastnými kyselinami a biologicky kompatibilní syntetický
kopolymer zředěný vodným roztokem. Toto složení dodává gelu TSV Gel tepelně
reverzibilní vlastnosti a schopnost změny
konzistence vlivem teploty.

ZPRACOVÁNÍ
Gen-Os® je možné hydratovat a důkladně
promíchat s gelem TSV Gel při teplotě
4°-8°C (ihned po vyjmutí z chladničky). Při
této teplotě má TSV Gel nízkou viskozitu
(LV), která usnadňuje promíchání s
granulátem OsteoBiol® Gen-Os®. Viskozita
OsteoBiol TSV Gel + Gen-Os
Zdroj: Tecnoss Dental Media Library
gelu TSV Gel se spolu s teplotou rychle
zvyšuje a výsledná směs je lepivá, snadno se aplikuje a in situ je obzvláště stabilní.
OsteoBiol® TSV Gel je také možné nanést na hrubou stranu membrány OsteoBiol®
Evolution za účelem její stabilizace při krytí augmentátu a šití.
®

®

®

Složení
Kortiko-spongiózní heterologní
kolagenová kostní směs
Heterologní kolagenní gel typu I a III a
syntetický biologicky kompatibilní
kopolymer měnící konzistenci vlivem
teploty
Fyzikální forma
Mírně rentgenkontrastní granulát
Gel nízké viskozity při <8°C a gel
vysoké viskozity při >13°C
Velikost granulí
250-1000 µm (Gen-Os®)
Doba hojení
4/5 měsíců, v závislosti na vlastnostech
oblasti augmentace
Balení
0,5 g ampule v kombinaci s 0,5 ml
stříkačkou
1,0 g ampule v kombinaci s 1,0 ml
stříkačkou
GMDN kód
38746

PŘEHLED KLINICKÝCH INDIKACÍ
OsteoBiol® Gen-Os® promíchaný s gelem TSV Gel je možné používat v procesu řízené
kostní a tkáňové regenerace tam, kde je nutná zvýšená stabilita augmentátu.
Viskozita, které OsteoBiol® TSV Gel dosahuje při tělesné teplotě, významně zlepšuje
stabilitu granulátu Gen-Os® je zvláště přínosná v případech, kde je kolem defektu
malá opora kosti, tj. při laterální augmentaci, u extrakčních lůžek s narušenou bukální
stěnou, u dehiscencí a parodontálních dvou a jednostěnných defektů. Viskozita gelu
OsteoBiol® TSV Gel navíc zlepšuje stabilitu a manipulaci s membránami Evolution,
zvláště během choulostivé fáze uzavírání měkkými tkáněmi.

OsteoBiol® TSV Gel nanesený na kolagenovou
membránu
Zdroj: Tecnoss® Dental Media Library

NITROKOSTNÍ
DEFEKTY

LÉZE V OKOLÍ
IMPLANTÁTŮ

HORIZONTÁLNÍ
AUGMENTACE

ALVEOLÁRNÍ
REGENERACE

Kompletní seznam mezinárodní literatury zabývající se OsteoBiol® Gen-Os® lze nalézt na:
www.osteobiol.com/publication/Gen-Os.html

(4) Crespi R et al. Int J Oral Maxillofac Implants, 2011 Jul - Aug; 26(4):866-72
(5) Cassetta M et al. Clin Oral Implants Res, 2015 oct;26(10):1180-4. Epub 2014 May 26
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Vynikající stabilizace augmentátu
Obr. 1

Obr. 2

KAZUISTIKA
Regenerace v okolí implantátu
Pohlaví: žena | Věk: 72
Obr. 1 Počáteční snímek z průběhu zákroku
Obr. 2 RTG snímek zachycující frakturu zubu 21
Obr. 3 Extrakce zubu a zavedení implantátu
Obr. 4 Následný RTG snímek
Obr. 5 Granulát Gen-Os® hydratovaný gelem TSV
Gel

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 6 Hydratovaný granulát je připravený
k augmentaci do vestibulární mezery
Obr. 7 Granulát transplantovaný bukálně
od fixtury
Obr. 8 Následný RTG snímek po umístění
augmentátu
Obr. 9 Pooperační snímek zpředu po zákroku

Obr. 5

Obr. 10 Pohled na okluzi po umístění
augmentátu
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Obr. 8
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Obr. 9

Obr. 10

Kostní náhrada: OsteoBiol® Gen-Os® v
kombinaci s gelem TSV Gel

Vynikající stabilizace augmentátu
Obr. 1

Obr. 2

KAZUISTIKA
Zavedení 8 implantátů do horní
čelisti po oboustranném sinus liftu
a horizontální augmentaci
vestibulárního kostního hřebene
Pohlaví: muž | Věk: 38
Obr. 1 Intraorální snímek 9 měsíců
po oboustranném sinus liftu
Obr. 2 Plánování pozic implantátů
Obr. 3 CB snímek před druhým chirurgickým
sinus liftem na pravé straně, šest měsíců
po elevaci dna sinu

Obr. 3

Obr. 4 CB snímek před druhým chirurgickým
sinus liftem na levé straně, šest měsíců po elevaci
dna sinu
Obr. 5 Regenerace vestibulární kosti pomocí
Gen-Os® + TSV Gel: na pravém hřebeni je pomocí
sondy CP-15 vidět zhruba 4 mm augmentace
Obr. 6 Regenerace vestibulární kosti pomocí
Gen-Os® + TSV Gel: na levém hřebeni je pomocí
sondy CP-15 vidět zhruba 4 mm augmentace

Obr. 4

Obr. 7 Augmentát je zakryt membránami
Evolution Standard
Obr. 8 Kontrolní snímek 15 dní po odstranění
stehů
Obr. 9 CB CT snímek po zákroku
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Obr. 8

Obr. 10

Obr. 7

Obr. 10 Počítačové překrytí CB CT snímků před a
po zákroku: žluté a červené oblasti zvýrazňují
augmentaci kosti
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Obr. 9

Kostní náhrada: OsteoBiol® Gen-Os® v
kombinaci s gelem TSV Gel
Membrány: OsteoBiol® Evolution

Reference
Pan doktor Vladislav Lisačenko z Děčína vyzkoušel při alveolární regeneraci (prezervaci hřebene horní čelisti při implantaci) termosenzitivní
vstřebatelný gel TSV s granulátem Gen-os a s membránou OsteoBiol Evolution. Svou spokojenost dokumentoval fotkami přímo z operace. Panu
doktorovi velmi děkujeme!

Pan doktor Hudler ...text

Vyzkoušejte i vy jedno balení bez rizika!

Reference
Lamina Corticalis – další kazuistika pro Dentamed a
Dr. Babičovou
Omezená kostní nabídka DČ
Pacientka – E.J. * 1952
Augmentace: listopad 2015 - lok. 34 -36 - BegoOss + vlastní kost + PRGF +
Lamina Corticalis + SonicWeld
Implantace: srpen 2016

Michal Chmiel včera jsem použil TSV gel s xenologním materiálem po extrakci 21, dnes pacientka bez komplikací, koagulum vytvořené, stav
stabilní...
V příloze amatérské obrázky IO kamerou, dále plánujeme implantaci v horizontu 3 měsíců

Vyzkoušejte i vy jedno balení bez rizika!
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Tecnoss s.r.l. je inovativní, celosvětově působící společnost, která
vyvíjí, vyrábí a poskytuje xenogenní biomateriály špičkové kvality
pod značkami Tecnoss® a OsteoBiol®.
20 let výzkumu této společnosti vedlo k patentově chráněnému
výrobnímu procesu, který zajišťuje neutralizaci antigenních složek
za účelem dosažení biologické kompatibility při současném
zachování přirozené kolagenové matrix v biomateriálu.
Produkty Tecnoss® splňují nejvyšší standardy kvality, jako je ISO
10993, ISO 13485 (oznámený subjekt Cermet) a 93/42/EC
(oznámený subjekt CE 0373).

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
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