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MEDICÍNA ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH

REGENERACE VĚDECKY
INSPIROVÁNO PŘÍRODOU

Produkty OsteoBiol® a jejich klinické indikace
Gen-Os®

TSV gel

mp3®

Putty

Gel 40

Směs heterologní kortiko-trabekulární
kosti s kolagenem
Velikost granulí 250-1000 μm

Termosenzitivní vstřebatelný gel
určený ke stabilizaci augmentátu
a membrány.

Směs prehydratované heterologní
kortikotrabekulární kosti s kolagenem
Velikost granulí 600-1000µm

Prehydratovaná heterologní kortikotrabekulární kostní pasta s kolagenem
Velikost granulí do 300 µm

Prehydratovaný heterologní kortikotrabekulární kostní gel s kolagenem
Velikost granulí do 300 µm

®
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PŘÍSTUP

MAXILÁRNÍ
SINUS LIFT
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S LAMINOU

VE SPOJENÍ
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HORIZONTÁLNÍ
AUGMENTACE

VE SPOJENÍ
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VERTIKÁLNÍ
AUGMENTACE
TECHNIKA INLAY
DEFEKT
3 STĚN

PERIODONTÁLNÍ
REGENERACE

AUGMENTACE
MĚKKÉ TKÁNĚ

Apatos

Sp-Block

Evolution

Lamina

Derma

Kortiko-trabekulární a kortikální kost
Velikost granulí 600-1000 μm

Heterologní trabekulární blok
s kolagenem

Heterologní membrána s kolagenem

Heterologní kortikální kost s kolagenem

Dermální matrix s kolagenem

OsteoBiol®: nejkomplexnější sortiment výrobků pro dentální augmentace
Rozsáhlá řada výrobků OsteoBiol® je na-
vržena tak, aby pomohla dentolveolárním chirurgům se správně rozhodnout při
výběru perfektního produktu pro specifické klinické indikace, a to jak v běžném
zubním lékařství, tak v maxilofaciální chirurgii.
Tecnoss® se při vývoji nových produktů
nebo zlepšování stávajících zaměřuje na
podporu technických schopností praktického lékaře, na zlepšení peroperační techniky a klinických výsledků.
Specialisté a vědci si vyměňují své zkušenosti jako kombinaci klinického výzkumu a praktických zkušeností s nejvíce
pokročilými biotechnologiemi: hlavním cílem je získat konkrétní řešení a uspokojit
každou klinickou potřebu.
OsteoBiol® augmentační materiály s obsa-
hem kolagenu přispívají k mineralizaci,
vrůstání cév a stimulaci růstových faktorů, čímž poskytují příznivé prostředí pro
regeneraci kosti. Vědecká literatura ukazuje, že kostní matrix materiálů OsteoBiol® je podobná lidské kosti. Jak bylo
popsáno, člověk je osteokonduktivní a
materiál je tedy dobře integrován v hostitelském místě a částečně resorbován po
5-6 měsících bez známky nežádoucích
účinků.
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Gen-Os® má vyšší
angiogenní potenciál
ve srovnání s anorganickými
xenografty

sinu

Nov
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OsteoBiol® a přirozená
lidská kost mají stejnou
hustotu a velmi podobné
fyzikálně-chemické vlastnosti

V regenerovaných lůžkách
po 12 měsících

Ridge preservation pomocí
kolagenovaných biomateriálů
vykazují významně menší objem
redukce a smrštění v bazální oblasti
v porovnání s pomalu resorbovatelnými
xenografty

Nová kost při augmentaci sinus
maxiláris po 6 měsících

Giuliani et al. Clin Oral Investig, 2018 Jan;22(1):505-513
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Úspěšnost implantací

Kostní matrix OsteoBiol®
podporuje diferenciaci
osteoblastů a regeneraci kosti
Brunelli et al. Eur J Inflamm, 2011, Vol. 9, no. 3 (S), 103-107

po socket preservation po 12 měsících
od zavedení

Augmentační materiály OsteoBiol®
absorbují růstové faktory sekretované
MSCs a zlepšují tak regeneraci
kostní tkáně

Checchi et al. Eur J Oral Implantol, 2017;10(3):263-278

Mijiritsky et al. Materials, 2017 Sep 8;10(9)
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Klíčové vědecké údaje: histologické výsledky v alveolární regeneraci
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Klíčové vědecké údaje: histologické výsledky po operaci sinus lift
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Tecnoss s.r.l. je inovativní celosvětově působící společnost, která vyvíjí, vyrábí a dokumentuje
xenogenní biomateriály té nejvyšší kvality značek Tecnoss® a OsteoBiol®.
20 let výzkumu vedlo k vytvoření patentovaného výrobního procesu, při němž je za účelem dosažení biokompatibility zaručena neutralizace antigenních součástí a uchování přirozeného kolagenové matrix biomateriálu.
Produkty společnosti Tecnoss® vyhovují těm nejvyšším normám jakosti, např. ISO 10993, ISO
13485 a 93/42/EEC.

osteobiol.cz

Via Nurivalle 8
10094 Giaveno (to), Italy
Tel./Fax +39 011 976 6684
info@tecnoss.com
www.tecnoss.com
BIOMATERIALS ENGINEERING

Tecnoss® Dental s.r.l.

Via Livorno, 60
10144 Torino, Italy
Tel. +39 011 225 7396
Fax +39 011 225 7398
info@tecnoss-dental.com
www.osteobiol.com
INTERNATIONAL SALES & MARKETING

MKT-CAT0515CZ

Tecnoss s.r.l.
®

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

