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Ochrona zębodołów

Badania naukowe dowodzą, iż:
       

dochodzi w ciągu kilku pierwszych tygodni po ekstrakcji
zęba, w czasie której naruszone zostają blaszki kostne
w odcinku

       
     

• resorpcja kości może być ograniczona poprzez
    zastosowanie różnego rodzaju materiałów do ochrony
    zębodołów,

  przedsionkowym,    

• przy wykorzystaniu tradycyjnych materiałów, dochodzi
    do znacznego wydłużenia okresu leczenia, ponieważ
    całkowita przebudowa wprowadzonego materiału
    wymaga czasu,
    zaobserwowano znacznie większą ilość powikłań przy
    zastosowaniu substytutów kostnych.

       
   

       

•

      
     

Materiał
Gąbka kolagenowa ze skóry wieprzowej   
(Kolagen Typ I- oraz III-)

Sposób działania.
Czynnik hemostatyczny z funkcją krótkoterminowej
bariery, np.:

  

• alveoprotect wspomaga tworzenie się skrzepu,

     

• stabilizuje skrzep,

  

• przeciwdziała obkurczaniu się rany,

   

• zabezpiecza ranę przez około 2 - 4 tygodnie,

  

• powierzchnia pokryta zostaje nabłonkiem,

  

• wspomaga tworzenie się nowej tkanki kostnej,

  

• jest całkowicie resorbowalny.

   

Stabilizacja wyrostka zębodołowego oraz przedsionkowe podparcie blaszek kostnych
       dzięki zastosowaniu biokompatybilnego, szybko absorbującego się kolagenu

  

Rozwiązanie

Przestrzenna przebudowa wyrostka zębodołowego po
ekstrakcji zęba. Badania eksperymentalne na psach.

     
     

Araujo et al., J Clin Periodontol 32: 212-218 (2005)

alveoprotect gąbka kolagenowa (20 x 20 x 4 mm)

Schematyczne przedstawienie resorpcji kości po ekstrakcji

• do znacznych ubytków tkanki kostnej najczęściej



Przypadek kliniczny - ochrona zębodołu

Ekstrakcja 2 zębów w szczęce. Należy zwrócić
szczególną uwagę na zabezpieczenie uszkodzo-
-nych blaszek kostnych powierzchni przedsion- 
-kowej. Wykorzystanie periotomu, jeżeli jest to
konieczne. Precyzyjna, ostrożna ekstrakcja bez
poźniejszej kompresji. 

      

     
     

   

alveoprotect należy wyjąć ze sterylnego opako- 
-wania i w razie potrzeby dociąć odpowiedni
rozmiar nożyczkami. Umieścić docięte fragmenty
gąbki w zębodole. Wyrostek zębodołowy zostaje
całkowicie wypełniony skondensowanym
materiałem alveoprotect.

  
      

        
       

     

alveoprotect natychmiast nasiąka krwią, 
samoczynnie się odtlenia oraz stabilizuje ścianki
zębodołu.

        

W kolejnym etapie zostają założone szwy. 
Całkowite zamknięcie rany nie jest wymagane.
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Dr. Dr. D. Rothamel, Uniwersytet w Kolonii/Niemcy

4 dni po zabiegu nie zaobserwowano opuchlizny
czy stanu zapalnego. Materiał alveoprotect 
przyspiesza proces gojenia się ran. Dochodzi do
pokrywania się powierzchni materiału
alveoprotect nabłonkiem. 
Szwy zostały usunięte po 6 dniach. 
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Dr. Dr. D. Rothamel, Uniwersytet w Kolonii/Niemcy 

Wycięcie płata kostnego i jego uniesienie.     

Perforacja membrany Schneidera.     

Aplikacja alveoprotect na membranę Schneidera.
Materiał alveoprotect adaptuje się do membrany
i szczelnie zamyka otwartą przestrzeń. 
Procedura chirurgiczna może być kontynuowana.
Wypełnienie zatoki kościozastępczym materiałem
ossceram nano - wielkość granulek 
od 0.8 do 1.5mm.
Po wykonaniu zabiegu, rana zostaje zaszyta przy
wykorzystaniu nieresorbowalnych nici 
chirurgicznych.

Sposób opracowania materiału 
alveoprotect jest łatwy w użytkowaniu.

   •

 

W zależności od przeznaczenia, grubość
materiału alveoprotect jest dostosowywana
poprzez jego zwilżenie oraz kompresję,

       
     

•

 

alveoprotect można łatwo dociąć do rozmiaru
który jest nam potrzebny,      

•
 
alveoprotect absorbuje krew z rany jak gąbka,      

• alveoprotect zachowuje stabilność struktury,
jest elastyczny i adaptuje się do otaczających
go tkanek,

     
   

• alveoprotect po aplikacji zachowuje stabilność
objętości oraz położenia,

• pokrycie wyrostka zębodołowego sztuczną
membraną nie jest już konieczne.

 
    

Zabiegi Sinus - lift

Polska

Nasączenie materiału alveoprotect NaCl lub
krwią.



600 µm 
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Kliniczne zastosowanie materiału:
• alveoprotect stanowi idealne podłoże do adsorpcji

trombocytów, �broblastów i osteoblastów,
  

    
• sprzyja tworzeniu się skrzepu, ponieważ na skutek kontaktu

z krwią dochodzi do gromadzenia się trombocytów,
       
      

• dzięki połączeniu wysokiej hydro�lności i porowatości
materiał alveoprotect szybko absorbuje krew,

     
   

• zabezpiecza od strony przedsionkowej blaszki kostne
zębodołu poekstrakcyjnego,

    
 

• materiał alveoprotect ma neutralne pH oraz wywołuje
pozytywną odpowiedź tkanek miękkich.

 

Wskazania do zastosowania
• Zabezpieczenie wyrostka zębodołowego. 
• Leczenie hemostatyczne ran poekstrakcyjnych u pacjentów

z podwyższonym ryzykiem krwawienia (Marcumar, ASS).
       

    
• Zabiegi Sinus - lift:

- zabezpieczenie lub naprawa membrany Schneidera,
- „zamknięcie” otworu w odcinku bocznym.

 

     
• Wypełnienie defektów kostnych wokół implantów

w czasie natychmiastowej transplantacji.
      

• Wypełnienie przestrzeni w zabiegach bone splitting.     
• Wypełnienie defektów w obrębie szczęk (np. po cystektomii).      

alveoprotect jest wysokiej klasy materiałem dzięki biokompatybilności oraz naturalnej kolagenowej
strukturze, która wspomaga regenerację tkanek twardych oraz miękkich w licznych obszarach
stosowania materiału. W porównaniu z wieloma materiałami nieresorbowalnymi, alveoprotect nie
opóźnia procesu gojenia się wyrostka zębodołowego, a indukuje szybkie powstawanie nabłonka
i zamykanie się rany poprzez stabilizację skrzepu.

          
              

              
 

Dr. Dr. Daniel Rothamel,  Uniwersytet w Kolonii/Niemcy. 
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Obraz SEM materiału alveoprotect (powiększenie 300x).   

Zabezpieczenie obszaru po przeprowadzeniu zabiegu
augmentacji.
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alveoprotect gąbka kolagenowa 
12 membran 20 x 20 mm, indywidualnie, 
sterylnie pakowane

REF AP2x2x1

alveoprotect

Dane techniczne:

Wartość pH    7.0 neutralne

Funkcja zaporowa   tak

Substancje hemostatyczne tak

Reakcja tkanki miękkiej       pozytywna

Czas resorpcji 2 - 4 tygodnie

• Zabezpiecza i stabilizuje kości szęki oraz żuchwy umożliwiając późniejszą implantację.            
• Neutralne pH pozytywnie wpływa na regenerację tkanki miękkiej oraz zmniejsza

ryzyko występowania stanów zapalnych.
         

 
• Wspomaga tworzenie się skrzepu oraz stwarza doskonałe warunki do adhezji

trombocytów, �broblastów oraz osteoblastów.
           

    

Informacje dotyczące zamówienia

Informacje dotyczące zamówienia

ossceram nano - materiał kościozastępczy

•  ß-TCP w krótkim czasie jest zastępowany nowotworzącą się tkanką kostną.           
• Optymalna zawartość HA zapewnia stabilność objętościową augmentatu.         
• Struktura nano wspomaga tworzenie się nowej tkanki kostnej poprzez

tworzenie optymalnych warunków dla osadzania się białek i włókien
kolagenowych.

      
     

 ossceram nano w 2 wielkościach granulek. 

Wielkość granulek     Objętość    REF Kolor

0.5 -  1.0 mm 0.5 cm3    OSSY1005 

0.5 -  1.0 mm 1.0 cm                   3 OSSY1010

0.8 -  1.5 mm 1.0 cm3  OSSY1510 

0.8 -  1.5 mm 2.0 cm3   OSSY1520

Polska 




