Innowacyjna metoda przyrostu tkanek miêkkich przed augmentacj¹
zresorbowanego wyrostka zêbodo³owego

Hydro¿elowy dentystyczny ekspander tkankowy osmed

Przyrost iloœci tkanek miêkkich przed wykonaniem zabiegu augmentacji - doœwiadczenia kliniczne
Warunkiem koniecznym powodzenia zabiegu regeneracji koœci jest szczelne zamkniêcie rany. Niespe³nienie tego warunku powoduje
ekspozycjê wszczepu i wyst¹pienie komplikacji. Zastosowanie ekspanderów osmotycznych przed zabiegami regeneracyjnymi
bezzêbnego wyrostka z zanikiem kostnym redukuje prawdopodobieñstwo wyst¹pienia pozabiegowej ekspozycji wszczepu z 25%
do 4%* oraz zwiêksza mo¿liwoœæ augmentacji wyrostka œrednio z 4,0 mm do 7,5 mm.*
Tkanki miêkkie poddane ekspansji przed zabiegiem s¹ lepiej unaczynione i pozwalaj¹ na szczelne zamkniêcie rany bez powodowania
naprê¿eñ œluzówki.**
* Wyniki badañ klinicznych - prof. Anton Friedmann i dr Dogan Kaner w Charite-Universitatsmedizin w Berlinie.
**Wyniki badañ klinicznych - dr Constantin von See w Medical School w Hanowerze.

Przed zabiegiem

Po zabiegu

Bezzêbny wyrostek o znacznym stopniu resorpcji
ze wskazaniem do augmentacji pionowej i poziomej
wyrostka przed wprowadzeniem implantów

Zwiêkszenie objêtoœci oraz poprawa kondycji tkanek
nastêpuje po 6-8 tygodniach

Wskazania: zwiêkszanie objêtoœci tkanek miêkkich przed zastosowaniem procedur regeneracji koœci
tkanka miêkka

Ekspansja
tkanek miêkkich

koœæ
ekspander
tkankowy

Zanik wyrostka
i tkanek miêkkich

Wprowadzenie
ekspandera tkankowego

Samoistne zwiêkszanie
objêtoœci ekspandera

Wzrost tkanek miêkkich
i poprawa ich kondycji

Augmentacja wyrostka
po usuniêciu ekspandera

Jak przebiega proces zwiêkszania objêtoœci ekspandera?
Ekspander tkankowy osmed wykonany jest ze specjalnego hydro¿elu,
który zwiêksza swoj¹ objêtoœæ wykorzystuj¹c zasadê osmozy. Pocz¹tkowo
ekspander ma niewielki rozmiar, jest twardy i ³atwy do wszczepienia. Po
wprowadzeniu pod œluzówkê hydro¿el w ekspanderze absorbuje p³yn
tkankowy i stopniowo wzrasta do okreœlonego kszta³tu oraz rozmiaru.
Hydro¿el ekspandera posiada silikonow¹ os³onkê z perforacj¹, która
umo¿liwia kontrolowany i powolny nap³yw p³ynu tkankowego stymuluj¹c
wzrost tkanek miêkkich.

Wielkoœæ pocz¹tkowa ekspanderów tkankowych

Zalety:

Metakrylan metylu

• Bezpieczny i przebadany klinicznie produkt
• Zabieg ma³o inwazyjny - niewielkie naciêcie
• Brak obrzêku i bólu pozabiegowego
• Krótki czas zabiegu
• Pe³na kontrola powiêkszania siê ekspandera
bez ucisku na tkanki

Bezpieczeñstwo stosowania ekspanderów osmed:
• Stabilny, wykonany z sieciowanego hydro¿elu produkt na bazie
kopolimerów metakrylanu metylu i pirolidonu N-winylu
• Wysoka biokompatybilnoœæ - nietoksyczny, niegenotoksyczny
ani immunoreaktywny
• Ten sam rodzaj hydro¿elu jest stosowany w soczewkach
kontaktowych
• Otoczka silikonowa jest wykonana z takiego samego materia³u
jak w implantach piersi
• Najwy¿sze standardy czystoœci: produkcja w warunkach
clean room i GMP

Grupa karboksylowa

Pirolidon N-winylu

Protokó³ chirurgiczny

1

Bezzêbny wyrostek o du¿ym stopniu
resorpcji - wskazana jest augmentacja
pionowa i pozioma przed implantacj¹

Dobór odpowiedniego rozmiaru
2 ekspandera
za pomoc¹ wzornika

wielkoœci p³ata
4 zaKontrola
pomoc¹ wzornika

tkanek miêkkich
3 Naciêcie
i przygotowanie p³ata tunelowego

5

Wprowadzenie ekspandera
podœluzówkowo i zamocowanie
za pomoc¹ œruby

Zszycie rany technik¹
6 podwójnego
szwu

Eksplantacja i augmentacja koœci. Ekspansja i dojrzewanie tkanki miêkkiej trwa zwykle od 6 do 8 tygodni.
Usuniêcie ekspandera nastêpuje w trakcie zabiegu augmentacji koœci. Rodzaj ciêcia i p³ata mo¿na dobraæ
odpowiednio do wybranej metody augmentacji. Ciêcie mo¿na wykonaæ bezpoœrednio nad ekspanderem.

Wzorniki
Wzorniki wskazuj¹ wielkoœæ pocz¹tkow¹ i koñcow¹ ekspandera, dziêki czemu
mo¿na dobraæ odpowiedni rozmiar oraz kszta³t. Podczas zabiegu implantacji
wzornik u³atwia sprawdzenie wielkoœci wykonanego p³ata do wybranego
rozmiaru ekspandera. Cylindryczna koñcówka wzornika odpowiada wielkoœci
¿elowego rdzenia ekspandera. Odleg³oœæ od wierzcho³ka cylindra do zagiêcia
uchwytu wzornika odpowiada ca³kowitej d³ugoœci ekspandera wraz
z silikonow¹ os³onk¹ oraz uchwytem do mocowania.

Nr katalogowy

Produkt

001 - 0001

Zestaw wzorników: kszta³t cylindra i kapsu³ki

001 - 2035

Wzornik: kszta³t kapsu³ki 0,35 ml

001 - 1024

Wzornik: kszta³t cylindra 0,24 ml

001 - 1070

Wzornik: kszta³t cylindra 0,70 ml

001 - 1130

Wzornik: kszta³t cylindra 1,30 ml

001 - 1210

Wzornik: kszta³t cylindra 2,10 ml

Pocz¹tkowy rozmiar ekspandera (bez silikonowej os³onki)

Wielkoœæ ekspandera z silikonow¹ os³onk¹ i uchwytem

Koñcowy rozmiar ekspandera

Ekspander tkankowy osmed wystêpuje w kszta³cie kapsu³ki i cylindra

Kapsu³ka
Wskazania:
niewielkie przestrzenie (brak 1-2 zêbów),
krzywizny ³uku wyrostka, szczêka i odcinek
przedni ¿uchwy.

rozmiar pocz¹tkowy*

400 - 2035 Kapsu³ka 0,35 ml

rozmiar koñcowy**

Objêtoœæ

Wysokoœæ

Œrednica

Objêtoœæ

Wysokoœæ

Œrednica

Czas

0,05 ml

3,0 mm

6,0 mm

0,35 ml

5,60 mm

9,0 mm

40 dni

* bez os³onki silikonowej

** in vitro w roztworze 0,9% NaCl

Cylinder
Wskazania:
proste odcinki bezzêbnego wyrostka,
szczêka i ¿uchwa w odcinku bocznym.

rozmiar pocz¹tkowy*

rozmiar koñcowy**

D³ugoœæ

Œrednica

Objêtoœæ

D³ugoœæ

Œrednica

Czas

0,045 ml

7,5 mm

3,0 mm

0,24 ml

12,0 mm

6,0 mm

20 dni

400 - 1070 Cylinder 0,70 ml

0,150 ml

12,0 mm

4,0 mm

0,70 ml

20,0 mm

7,0 mm

40 dni

400 - 1130 Cylinder 1,30 ml

0,250 ml

13,0 mm

5,0 mm

1,30 ml

22,0 mm

9,0 mm

50 dni

400 - 1210 Cylinder 2,10 ml

0,420 ml

15,0 mm

6,0 mm

2,10 ml

24,0 mm

10,5 mm

90 dni

Objêtoœæ
400 - 1024 Cylinder 0,24 ml

* bez os³onki silikonowej

** in vitro w roztworze 0,9% NaCl
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