KOSTNÍ AUGMENTAČNÍ MATERIÁLY
Duo-Teck

Lamina

Původ tkáně
Koňská lyofilizovaná kolagenová
vlákna a koňská kost

Původ tkáně
Heterologní kortikální kost
s kolagenem

Tkáňový kolagen
Zachován

Tkáňový kolagen
Zachován

Fyzická forma
Vysušená membrána potažená
mikronizovanou kostí

Fyzická forma
Polotuhá vysušená bariéra

Složení
Kolagenová vlákna a kostní granule
Velikost granulí
do 300 μm
Síla
ca 1 mm
Přibližný čas resorpce
ca 15 dnů
Charakteristické vlastnosti
Duo-Teck je vyroben z lyofylizovaného kolagenu koňského
původu, je biokompatibilní a rychle resorbovatelný. Od ostatních
membrán se liší v tom, že je na jedné straně potažen tenkou
vrstvou mikronizované kosti, rovněž koňského původu: daný
povrch zvyšuje jak konzistenci, tak stabilitu membrány a
poskytuje kvalitní ochranu augmentátu společně se správným
polohováním měkkých tkání.
Manipulace
Duo-Teck vložte jednoduše na místo augmentace zdrsněným
povrchem k augmentátu a hladkým povrchem k měkkým
tkáním.

kompletní nabídku materiálů naleznete na osteobiol.cz

Složení
100% kortikální kost
Síla
Tenká: 0.4-0.6 mm
Středně zakřivená: 0.8-1.0 mm
Standardní: 2-4 mm
Odhadovaný čas resorpce
Tenká: okolo 5 měsíců
Středně zakřivená: okolo 6 měsíců
Standardní: okolo 8 měsíců
Charakteristické vlastnosti
Lamina je zhotovena z kortikální kosti heterologního původu.
Lamina prochází procesem povrchového odvápnění, tím si zachovává vlastnosti kortikální kosti a zároveň získává potřebnou
pružnost. Má polotuhou konzistenci.
Manipulace
Laminu lze pro dosažení požadované velikosti tvarovat sterilními nůžkami, poté je možné ji po dobu 5 až 10 minut namočit
ve vlažném sterilním fyziologickém roztoku. Použití je ale také
možné bez namáčení. Upravenou Laminu vložte do místa
augmentace a připevněte titanovými mikro šroubky nebo piny,
lze také přišít k okolním měkkým tkáním. V případě dehiscence
Laminu nevyjímejte a nechte zhojit sekundárně.

Klinické indikace
Duo-Teck je indikován ve všech případech, kde je nutné “měkké” oddělení tkání s rozdílnou konzistencí. Duo-Teck lze použít
při otevřeném sinus-liftu k ochraně membrány sinu. Membránu Duo-Teck je možno rovněž použít pro uzavření antrostomie
před překrytím mukogingiválním lalokem.

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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Membrány

Bariéry

Evolution

Derma

Evolution

Derma

Duo-Teck

Lamina

Původ tkáně
Heterologní mezenchymální tkáň

Původ tkáně
Kolagenová dermální matrix

Původ tkáně
Heterologní mezenchymální tkáň

Původ tkáně
Kolagenová dermální matrix

Původ tkáně
Liofilizovaná ekvinní kolagenová
vlákna + kost nebo pouze kolagenová vlákna

Původ tkáně
Heterologní kortikální kost s kolagenem

Tkáňový kolagen
Zachován

Tkáňový kolagen
Zachován

Fyzická forma
Vysušená membrána s jednou
hladkou a druhou mikrozdrsněnou stranou

Fyzická forma
Vysušená membrána

Vysušená membrána s jednou hladkou a jednou mikrozdrsněnou stranou. Vyniká maximální přiizpůsobivostí kosti
a měkkým tkáním. Je nejlepší styčnou plochou mezi membránou a kostí a membránou a okosticí. Hladkou stranou
přikládejte k měkkým tkáním, mikrozdrsněnou k augmentátu, zamezíte tím pohybu membrány při zákroku.

Vysušená membrána pro dokonalou stabilizaci a dlouhotrvající ochranu podloženého augmentátu při operacích s rozsáhlou regenerací. Působí také jako pevná bariéra a tak umožňuje řízený růst epitelu a zamezuje jeho invaginaci.

Vysušená membrána pokrytá mikronizovanou kostí pro kvalitní ochranu augmentátu společně se správným polohováním měkkých tkání, kde je nutné „měkké“ oddělení tkání s
rozdílnou konzistencí. Povrch pokrytý mikronizovanou kostí
přikládejte směrem k augmentátu.

Polotuhá vysušená Lamina pro estetické zákroky, horizontální augmentaci dvoustěnných defektů, pro augmentaci alveolů
s oslabenou kortikální stěnou. Laminu je možné fixovat titanovými piny nebo sešít s okolními tkáněmi atraumatickou
jehlou.

Překrytí nitrokostního augmentovaného defektu membránou Evolution.

OsteoBiol Derma transplantována na laterální stěně sinu.

OsteoBiol Duo-Teck membrána chránící augmentát.

Zdroj: Laskavě zapůjčil dr. Antonio J. Murillo Rodriguez,
(Eibar, Španělsko)

Zdroj: Laskavě zapůjčil dr. Atef Ismail Mohamed
(Káhira, Egypt)

Augmentace horizontálně-vertikálního defektu v postranním úseku horní čelisti. Použití bariéry Lamina
ke krytí augmentačního materiálu.

Síla
Tenká: 0.3 mm (±0.1 mm)
Standardní: 0.5 mm (±0.1 mm)
Odhadovaný čas resorpce
Tenká: okolo 3 měsíců
Standardní: okolo 4 měsíců
Charakteristické vlastnosti
Membrána Evolution, která je vyráběná z mezenchymální tkáně, je pozvolna vstřebatelná. Je složena z hutných kolagenových vláken, které zaručují pevnost a výjimečnou pružnost
a tím vám poskytují:
• maximální přizpůsobivost kosti a měkkým tkáním
• snadné a bezpečné sešití okolních tkání
• nejlepší styčnou plochu mezi membránou
a kostí a membránou a okosticí
• stabilitu a dlouhotrvající ochranu podloženého augmentátu
Manipulace
Membránu lze pro dosažení požadované velikosti tvarovat
sterilními nůžkami. Pokud místo augmentace nekrvácí, membránu je potřeba namočit do vlažného fyziologického roztoku.
Jakmile membrána získá požadovanou tvárnost, aplikujte na
místo augmentace. Hladkou stranou přikládejte k měkkým
tkáním, mikrozdrsněnou k augmentátu – zamezíte tím pohybu
membrány při zákroku.

Složení
100% kůže
Síla
Tenká: 0.9 mm (±0.1 mm)
Standardní: 2.0 mm (±0.2 mm)
Odhadovaný čas resorpce
Tenká: okolo 3 měsíců
Standardní: okolo 4 měsíců
Charakteristické vlastnosti
Produkt je vyráběn z derma prasečího původu. Derma je postupně integrována s vlastními měkkými tkáněmi. Pevnost
a pružnost materiálu umožňuje dokonalou stabilizaci a dlouhotrvající ochranu podloženého augmentátu při operacích
s rozsáhlou regenerací. Působí též jako pevná bariéra a tak
umožňuje řízený růst epitelu a zamezuje jeho invaginaci.
Manipulace
Dermu lze pro dosažení požadované velikosti tvarovat sterilními nůžkami; poté 5 minut namáčet ve vlažném sterilním fyziologickém roztoku. Jakmile membrána získá požadovanou tvárnost, aplikujte na místo augmentace. Doporučujeme si po zašití
laloků vždy připravit elevátor pro případ nutnosti stabilizace
membrány v místě zavedení.

Upozornění
V případě neúmyslného rozestoupení měkkých tkání chrání
hutná kolagenová vlákna membrány augmentát před infekcí.
V případě dehiscence Evolution nevyjímejte a nechte zhojit
sekundárně.

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

Zdroj: Laskavě zapůjčil MDDr. Ondřej Kříž,
klinika Supradent Brno

Zdroj: Laskavě zapůjčil MUDr. Jan Špiller,
Klinika Podkovka, Praha 4

obj. číslo

Evolution membrána

EM02HS

standard, 20 × 20 × 0.5 mm, porcinní

3 416 Kč

obj. číslo

Derma membrána

EV03HHE

standard, 30 × 30 × 0.5 mm, ekvinní

4 175 Kč

ED15SS

standard 15 × 5 × 2 mm

EV02LLE

tenká, 20 × 20 × 0.3 mm, ekvinní

3 416 Kč

ED25FS

tenká, 25 × 25 × 0,8 - 1 mm

EV03LLE

tenká, 30 × 30 × 0.3 mm, ekvinní

4 175 Kč

ED03SS

EM03HS

standard, 30 × 30 × 0.5 mm, porcinní

4 175 Kč

ED75SS

cena
obj. číslo

Lamina

2 581 Kč

LS10HS

střední zakřivená, 35 × 35 × 0.9 mm, porcinní

7 059 Kč

2 770 Kč

obj. číslo

Duo-Teck kolagenová membrána

cena

LS25FS

blister dried/fine, 25 × 25 × 0.5 mm, porcinní

5 299 Kč

standard, 30 × 30 × 2 mm

2 581 Kč

DTN625

pouze kolagenová membrána, 6 ks

5 950 Kč

LS23FS

blister dried/fine, 25 × 35 × 0.5 mm, oval, porcinní

6 359 Kč

standard, 7 × 5 × 2 mm

2 581 Kč

DT020

membrána s granulemi

1 510 Kč

LS03SS

blister dried/standard, 30 × 30 × 2 mm, porcinní

5 299 Kč

cena

cena

více na www.osteobiol.cz / eshop na www.dentamed.cz

