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Bezpieczny i przyjazny dla użytkownika materiał kościozastępczy.

ossceram nano jest w pełni systetycznym, dwufazowym 
fosforanem wapnia składającym się w: 

•	 60%	z	hydroksyapatytu	(HA)	oraz	w
•	 40%	z	ß-	fosforanu	trójwapniowego	(ß-TCP).	

Dzięki	morfologii	zbliżonej	do	kości	i	wynikających																											
z	tego	właściwości	resorpcyjnych	skutecznie	wspomaga		
jej	regenerację.		

Podczas	gdy,	ß-TCP	zapewnia	szybkie	tworzenie	się	
struktury kostnej, a następnie jej zastępowanie przez 
nowotworzącą	się	kość,	w	stosunkowo	krótkim	czasie,	
zawartość	HA	gwarantuje	stabilność	objętościową.		

Wysoka porowatość w połączeniu z powierzchniową      
nanostrukturą stymuluje tworzenie się nowej tkanki                     
kostnej dzięki:

•	 Mikroporowatości:

	 dla	optymalnej	dyfuzji	czynników	biologicznych	

				oraz	szybkiej	wymiany	jonów.

•	 Makroporowatości:
		 dla	szybkiego	przenikania	naczyń	krwionośnych	
    oraz tworzenia struktury kostnej. 

Struktura nano.

Wyraźnie widoczna na powierzchni struktura nano 
wspomaga	formowanie	się	tkanki	kostnej	oraz	
stwarza doskonałe warunki dla osadzania się: 

•	 białek,
•	 włókien	kolagenowych,	
•	 osteoblastów.	

W badaniach in-vitro cząsteczki materiału ossceram 
nano  zasiedlane były przez osteoblasty już po kilku 
dniach.  

Mikro - i makroporowatość (powiększenie 25x). 

Struktura nano (powiększenie 1000x).

SaOs-2 osteoblasty na materiale ossceram nano 
(powiększenie 1000x).
(Zdjęcie na okładce przedstawiające obraz SEM materiału            
ossceram nano zostało przedstawione w kolorze celem      
uwidocznienia	osteoblastów	na	powierzchni	materiału.)



Proces	remodelingu	materiału	ossceram nano.

Okres	leczenia	-	4	tygodnie.
Zaobserwowano tworzenie się nowej tkanki 
kostnej	-	głównie	u	podstawy.

Pomiędzy	granulkami	materiału	widoczne	
początkowe oznaki tworzenia się osteoidu. 

Okres	leczenia	-	8	tygodni.
Pełna	integracja	augmentatu	z	tkanką	
twardą. 

Granulki wbudowane w strukturę kostną.

Okres	leczenia	-	12	tygodni.
Całkowita	integracja	(osteokondukcja)
materiału	kościozastępczego	z	pierwotną	
tkanką kostną. 

Pojedyncze	granulki	zostały	otoczone	
nowotworzącą się tkanką kostną                 
i połączone mostkami tkanki twardej.

Okres	leczenia	-	24	tygodnie.
Pierwotna	 tkanka	 kostna	 uległa																																
w dużej mierze przekształceniu w kość                            
wtórną	-	blaszkowatą.

Degradacja	powierzchnii	oraz	pojawienie	
się lakun resorpcyjnych w wyniku 
nieznacznej mineralizacji struktury 
kostnej, świadczą o czynnościowym 
remodelingu. Zdjęcie panoramiczne (12.5 x). Widok	szczegółowy	(400	x).

Publikacje
D.	Rothamel	et	al.,	Oberflächenstruktur,	Biokompatibilität	und	Hartgeweberegeneration,
Zeitschrift	für	Orale	Implantologie	2/2009,	S.	90-98
Publikacja	ta,	dostępna	jest	również	w	formie	wydruku.
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Porównanie	materiału	ossceram nano 
z syntetycznym siarczanem wapnia / 
ceramika hydroksyapatytowa i naturalnym 
hydroksyapatytem	pochodzenia	wołowego,	
wykazuje znacznie lepszą proliferację 
osteoblastów	na	powierzchni	materiału				
ossceram nano.

Okres trwania      
hodowli
	 2	godziny
 3 dni
 7 dni

Łatwy w aplikacji.

Po	zmieszaniu	z:

•	 krwią	pochodzącą	z	rany,
•	 sterylnym	roztworem	chlorku	sodu	lub
•	 krwią	żylną.
ossceram nano  jest łatwy i bezpieczny w aplikacji za 
pomocą	łyżeczki	stomatologicznej.		

Zwilżone cząsteczki materiału ossceram nano pewnie 
przylegają	do	łyżeczki.

Po	aplikacji,	cząsteczki	pozostają	na	swoim	miejscu	dzięki	
sferycznemu	kształtowi	granulek,	bez	konieczności	ich	
kondensacji.  

OCN	=		ossceram	nano	(dwufazowy	ß-TCP/HA).
POS	=		fosforan	wapnia	/	ceramika	hydroksyapatytowa.
BOS	=		hydroksyapatyt	pochodzenia	wołowego.
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Okres trwania      
hodowli
	 2	godziny
 3 dni
 7 dni

Granulki ossceram nano tworzą wysoce porowatą 
strukturę: 
•	 Stabilność	objętościowa	przy	nieznacznym	skurczu	
początkowym. 
•	 Maksymalna	przestrzeń	dla	penetracji	naczyń	
krwionośnych	oraz	regeneracji	tkanki	kostnej.
•	 Szybkie	i	pewne	tworzenie	się	nowej	tkanki	kostnej									
z	długoterminowym	procesem	remodelingu	w	pełni	
vitalną kość.

Wskazania do zastosowania.

Zabiegi	sinus-lift,	zewnętrzne:	 
	 Zalecana	wielkość	ganulek:	0.8	–	1.5	mm	

Zabiegi	sinus-lift,	wewnętrzne: 
	 Zalecana	wielkość	ganulek:	0.5	–	1.0	mm

Małe	i	duże	defekty	wokół	implantów: 
	 Zalecana	wielkość	ganulek:	0.5	–	1.0	mm

Zabiegi	augmentacji	w	odcinku	bocznym: 
	 Zalecana	wielkość	ganulek:	0.5	–	1.0	mm

Cysty	oraz	inne	defekty	kostne	w	obrębie	szczęki	i	żuchwy: 
	 Zalecana	wielkość	ganulek:	uzależniona	od	wielkości																																																																																																																																								
				defektu	kostnego.

Nieprzepuszczalność	dla	promieniowania	RTG.

Wizualizacjia w badaniach RTG umożliwia kontrolę        
oraz	rzetelną	dokumentację	efektów	leczenia.		

Skuteczność.

ossceram nano	jest	mikroporowatym,	syntetycznym	materiałem	kościozastępczym,	który	wyróżnia	
się	wysokim	stopniem	biokompatybilności	oraz	szybką	regeneracją	tkanki	kostnej.	Znajdujący	
się	w	materiale		ß-TCP	wspomaga	początkową	regenerację	tkanki	twardej,	podczas	gdy	wolno	
resorbujący	hydroksyapatyt	zapewnia	doskonałą	stabilność	objętościową.	Co	więcej,	przy	
kompleksowym	wykonywaniu	zabiegu	augmentacji,	materiał	jest	łatwy	w	aplikacji	oraz	zachowuje	
stabilność kształtu dzięki cząsteczkom o sferycznym kształcie.  

Dr.	Dr.	Daniel	Rothamel,	Universytet	w	Kolonii,	Niemcy.	
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Informacje	dotyczące	zamówienia.

alveoprotect	gąbka	kolagenowa
12 membran 20 x 20 mm, pojedyncze, 
sterylne opakowanie. 

REF			AP2x2x12 

alveoprotect - ochrona zębodołu.

Dane techniczne: 

Wartość	pH		 	 									7.0	neutralne

Fukncja zaporowa          tak

Substancje przeciwdziałające 

krwawieniu                   tak

Reakcja tkanki miękkiej          pozytywna

•	 Zabezpiecza	i	stabilizuje	kości	szczęk,	umożliwiając	poźniejszą	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,	fibroblastów	i	osteoblastów. 
 
Informacje	dotyczące	zamówienia.

ossceram nano

•	 ß-TCP	jest	zastępowany	nowotworzącą	się	tkanką	kostną	w	ktrótkim	czasie.	
•	 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.

 Objętość REF Kolor

0.5 -   1.0 mm 0.5 cm3 OSSY1005

0.5 -   1.0 mm 1.0 cm3  OSSY1010

0.8 -   1.5 mm 1.0 cm3 OSSY1510

0.8 -   1.5 mm 2.0 cm3 OSSY1520

Subject	to	changes			10/09	301	0GB	3


