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Mikrowłókna kolagenowe Angiopore szybko się wchłaniają i służą jako 
prowadnice dla proliferacji.

Włókna kolagenowe gwarantują idealną funkcję ochronną, w celu 
zapobiegania przerostów tkanki miękkiej, powodujących powstawanie 
defektów.

Obraz histologiczny: 7 dni Obraz histologiczny: 4 tygodnie

Po siedmiu dniach  stabilizuje się integracja dobrej tkanki do tkanek 
sąsiednich. "Angiopory" (strzałka), przeznaczone na rewaskularyzację są 
odpowiednio zróżnicowane.

Naturalnie występujące  w membranie "angiopory" infiltrują erytrocyty z 
naczyń krwionośnych (strzałka)  i służą jako "prowadnice"  zapewniające 
szybkie unaczynienie bazowej augmentacji.

Tkanka miękka           Naczynia krwionośne

Wyraźnie rozpoznawalna włóknista struktura kolagenu z cofnięciem 
angiogenicznych porów.

Połączenie osłony i selektywnej angiogenezy pozwala 
na wczesne unaczynienie i augumentację w tym 
samym czasie.



Funkcjonalność membrany Angiopore

angiopore

Histologia: 3 miesiące

56 dni po podskórnej implantacji u szczura.
Membrana jest całkowicie zintegrowana z sąsiednimi tkankami, 
a włóknista struktura kolagenu została całkowicie zniwelowana.

Membrana Angiopore o grubości od 0.3 do 0.5 mm z funkcją bariery  
około 4-5 tygodni jest szczególnie korzystne:
• dla leczenia młodszych pacjentów w celu lepszego gojenia się ran;
•w połączeniu z autogennymi lub allogenicznymi materiałami kostnymi;
•przy drobnych, bocznych zabiegach odbudowujących defekty kostne;
• przy nieuszkodzonej okostnej;
•dla pokrycia perforowanej błony śluzowej nosa.
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Odpowiednia funkcja bariery do zastosowań GBR/GTR :

4 - 5 tygodni

6 - 8 tygodni

Tygodnie

Resorpcja
angiopore

Regeneracja kości

Resorpcja angiopore DL

Funkcja bariery angiopore

Funkcja bariery angiopore DL

Czas działania funkcji bariery zależy od grubości membrany oraz szybkości 
procesu przebudowy, który jest mocno uzależniony od pacjenta.
W czasie trwania bariery ochronnej wspomniano, że utrzymywanie od 45% 
do 50%  oryginalnej grubości mambrany jest traktowane jako podstawa.

Modyfikacja według Rothamel  (Clinical Oral Implants Research 2008, 
16:369-378)
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Właściwości różnych rodzajów membran kolagenowych:

W porówaniu do innych membran, skuteczność funkcji bariery Angiopore 
leży po środku. Jej czas trwania, w przypadku Angiopore DL jest o około 
1 do 2 tygodni dłuższy niż w przypadku Angiopore. 
Natomiast skuteczność procesu angiogenezy oraz niezwykle niskie 
prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań w przypadku obu membran 
daje im wysokie miejsce w czołówce.

Membrana Angiopore DL o grubości od 0.6 do 0.8 mm z rozszerzoną 
funkcją bariery do około 6 -7 tygodni jest szczególnie korzystna:
• dla leczenia starszych pacjentów;
• w przypadku użycia syntetycznego lub naturalnego materiału kościozastępczego

•
w przypadku rozległych augumentacji•
w przypadku uszkodzonej okostnej.

Testy histologiczne na Uniwersytecie w Kolonii pokazały, że membrana 
już po upływie bardzo krótkiego czasu została całkowicie zintegrowana 
z sąsiadującymi tkankami.

 Po 4 tygodniach, waskularyzacja Angiopore może być określona jako 
brana -  funkcja bariery jest wciąż nienaruszona.

Po 3 miesiącach membrana jest całkowicie zintegrowana z sąsiednimi 
tkankami.

Membrana o selektywnej przepuszczalności angiopore wspomaga tworzenie się kości w szczególny sposób. Z jednej strony, zwarta struktura 
włókien z tkanki łącznej sprawia, że kość ma wystarczająco dużo czasu na regenerację.  Z drugiej strony, mikrowłókna Angiopore działają jak 
prowadnice dla infiltracji naczyń krwionośnych, a więc regeneracja kości jest wspierana również przez membranę.



Angiopore

angiopore

ossceram nano w 2 rozmiarach cząstek:

Rozmiar cząstek Objętość REF Kolor

0,5 -   1,0 mm 0,5 cc OSSY1005

0,5 -   1,0 mm 1,0 cc OSSY1010

0,8 -   1,5 mm 1,0 cc OSSY1510

0,8 -   1,5 mm 2,0 cc OSSY1520

alveoprotect gąbka kolagenowa
12 membran o wymiarach 20 x 20 mm, 
indywidualane, sterylne opakowania

REF   AP2x2x12 

7,0 neutralny
tak

tak

pozytywna

Dane techniczne: 
Wartość pH  

Funkcja bariery

Haemostyptic  

Reakcja tkanek miękkich 
Resorpcja 2-4 tygodnie

alveoprotect for socket preservation

• Utrzymuje i stabilizuje kości szczęk oraz ułatwia późniejszy
zabieg implantacji

• Neutralne pH pozytywnie wpływa na regenerację tkanek miękkich
oraz redukuje stany zapalne

• Wspiera formowanie się skrzepów i jest idealnym podłożem
dla adhezji trombocytów, fibroblastów i osteoblastów

ossceram nano

• Część ß-TCP jest w krótkim czasie zastępowana przez nowo
utworzoną  kość

• Zoptymalizowana zawartość hydroksyapatytu utrzymuje właściwy 
poziom augumentacji

• Nanostruktura sprzyja tworzeniu się nowej kości
z optymalną zawartością białek surowicy

HELBO terapia

Biofilm jest przyczyną stanów zapalnych w jamie ustnej, co 
prowadzi to utraty tkanek miękkich i twardych. Wiele badań 
laboratoryjnych potwierdziło, że terapia HELBO redukuje 
patogeniczne drobnoustroje oraz związane z ich obecnością 
ryzyko powstawania stanów zapalnych.

HELBO®Professional-Set Plus REF   HE109020  

HELBO®Premium-Set Endo Plus REF   HE108040 

• Kompaktowe, włókniste struktury dla bezpiecznego 
działania bariery wobec szybkiej infiltracji tkanek miękkich

• Pory z mikrowłóknami kolagenowymi, jako prowadnice 
dla angiogenzy

• Dwie grubości z różną długością bariery ochronnej
• Niskie prawdopodobieństwo powikłań

Angiopore membrana o selektywnej przepuszczalności  
Podwójne, sterylne opakowania. Sterylizacja Gamma. 

Grubość Rozmiar REF 

15 x 20 mm AP051520

20 x 30 mm AP052030 

35 x 45 mm AP053545

15 x 20 mm APDL1520

20 x 30 mm APDL2030

ok. 0,3 - 0,5 mm  

ok. 0,3 - 0,5 mm 

ok. 0,3 - 0,5 mm 

ok. 0,6 - 0,8 mm 

ok. 0,6 - 0,8 mm 

ok.  0,6  -   0,8  mm 35 x 45 mm APDL3545 
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