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Wyj¹tkowa struktura NanoBone®

G³ówne zalety

Syntetyczny materia³ koœciotwórczy

Natruralny proces remodelingu

Kontrolowana osteoindukcja

NanoBone® jest materia³em biomimetycznym wzorowanym na naturalnych procesach zachodz¹cych 
podczas odbudowy koœci.

Struktura materia³u koœciotwórczego jest bardzo podobna do struktury koœci naturalnej. Dziêki po³¹czeniu 
nanokrystalicznego hydroksyapatytu (HA), który jest g³ównym sk³adnikiem koœci autologicznej 
i nanocz¹steczkowej struktury ¿elowej matrycy krzemionkowej, która aktywnie pobudza proces 
formowania siê nowej koœci, odbudowa koœci przebiega w naturalnym procesie remodelingu.

Nanokrystaliczny hydroksyapatyt zawarty w NanoBone® ma tak¹ sam¹ morfologiê jak koœæ 
autologiczna. Nisko-temperaturowa technologia wytwarzania pozostawia hydroksyapatyt w postaci 
niesynteryzowanej.

NanoBone® nie zawiera sk³adników pochodzenia ludzkiego czy zwierzêcego co eliminuje ryzyko 
przeniesienia infekcji. Równie¿ kwestie etyczne zwi¹zane z zastosowaniem materia³ów syntetycznych nie 
stanowi¹ problemu dla pacjentów. Nowoczesna technologia wytwarzania gwarantuje najwy¿sz¹ jakoœæ 
produktu.

Dziêki unikalnej nanostrukturze NanoBone®,  przebudowa koœci przebiega w sposób ca³kowicie naturalny:  
osteoklasty rozpuszczaj¹ materia³, a osteoblasty tworz¹ now¹ koœæ. Procesy resorpcji materia³u i tworzenia 
koœci s¹ po³¹czone. Wyniki leczenia s¹ powtarzalne i przewidywalne.

NanoBone®  posiada w³aœciwoœci osteokondukcyjne i osteoindukcyjne, co oznacza, ¿e aktywnie pobudza 
proces tworzenia siê nowej koœci, a nie jest jedynie rusztowaniem.

Krzem zawarty w ¿elowej matrycy krzemionkowej jest niezbêdnym pierwiastkiem œladowym dla 
zdrowych w³osów, paznokci, skóry oraz koœci. Jest równie¿ istotnym elementem komórek 
koœciotwórczych i odpowiada za odbudowê tkanki kostnej i jej jakoœæ.
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A • NanoBone® putty (206.8 m²/g)

C • Niesynteryzowany HA pochodzenia zwierzêcego (79 m²/g)
D • Beta TCP (1.2 m²/g)
E • Bioszk³o (0.4 m²/g)

B • Organiczny HA (c.200 m²/g)*

*Götz et al: Immunohistochemical characterization of nanocrystalline hydroxyapatite silica gel (NanoBone) osteogenesis: 
A study on biopsies from human jaws. Clin Oral Implants Res 2008;19(10):1016-1026

*Hench L, An Introduction to Bioceramics, World Scientifi c, 1993.

*Meier et al: Application of the synthetic nanostructured bone-formation material NanoBone in the case of sinus floor elevation. 
Implantologie 2008;16(3):301-314

*Götz et al: Immunohistochemical characterization of nanocrystalline hydroxyapatite silica gel (NanoBone) 
osteogenesis: A study on biopsies from human jaws. Clin Oral Implants Res 2008;19(10):1016-1026

NanoBone®: naturalny remodeling - od biomateria³u do naturalnej koœci

Augmentacja materia³em NanoBone® Wyj¹tkowo du¿a wewnêtrzna powierzchnia u³atwia adhezjê protein

Zmiana matrycy - biologizacja i angiogeneza Naturalny proces przebudowy koœci (remodeling)

Implantacja Ca³kowita przebudowa

NanoBone® oferowany jest w ró¿nych formach aplikacyjnych 
dla ³atwiejszego zastosowania w ka¿dej sytuacji klinicznej:

NanoBone® granulat, fine (0,6mm) i coarse (1,0 mm)
NanoBone® blok
NanoBone® putty

£atwa i szybka aplikacja materia³u.

Dziêki specjalnej nanostrukturze wszystkie produkty NanoBone® posiadaj¹ bardzo du¿¹ 
wewnêtrzn¹ powierzchniê. Jest to kluczowy czynnik u³atwiaj¹cy adhezjê protein i szybk¹ 
regeneracjê koœci.

Ju¿ w ci¹gu zaledwie kilku dni, ¿elowa matryca krzemionkowa zostaje zast¹piona 
przez organiczn¹ matrycê o tej samej objêtoœci.
Pojawiaj¹ siê kluczowe w regeneracji koœci bia³ka, takie jak osteopontyna, 
osteokalcyna oraz bia³ka morfogenetyczne koœci BMP-2 *
Nanostruktura materia³u sprzyja bardzo szybkiemu rozwojowi procesu 
angiogenezy, co jest podstaw¹ szybkiego formowania siê koœci.

NanoBone® w ci¹gu 12 - 14 miesiêcy zostaje ca³kowicie 
zamieniony w procesie remodelingu w koœæ autologiczn¹.*

Nie ma ¿adnych pozosta³oœci i cia³ obcych, pozostaje jedynie 
naturalna koœæ, idealna baza dla implantu.

Wyj¹tkowa struktura NanoBone® sprawia, ¿e organizm akceptuje materia³ jako 
autologiczny.
Dlatego w³aœnie osteoklasty i osteoblasty przekszta³caj¹ NanoBone® w naturaln¹ 
koœæ w procesie remodelingu.

Procedura wszczepienia implantu mo¿e zostaæ przeprowadzona ju¿ po 3 - 6 miesi¹cach od 
augmentacji w zale¿noœci od wskazañ:

•
•

 Po oko³o 10 dniach: zamiana matrycy
 Od 3 miesi¹ca: mo¿liwe wszczepienie implantu 

   po przeprowadzonej procedurze augmentacji
    zatoki szczêkowej*

 Od 4 do 6 miesi¹ca po augmentacji zêbodo³u
    poekstrakcyjnego

 Od 6 do 9 miesi¹ca po rekonstrukcji poziomej
   wyrostka zêbodo³owego z wykorzystaniem 
   bloku kostnego NanoBone®

 Po oko³o 12 miesi¹cach: NanoBone® ulega pe³nej
   biodegradacji, powstaje ca³kowicie autologiczna
   koœæ.
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ARTOSS GmbH
Friedrich-Barnewitz-Straße 3
18119 Rostock, Germany
Tel.: +49 (0) 381 54345-701
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www.nanobone.com

Producent:Wy³¹czny dystrybutor w Polsce:

Przedsiêbiorstwo Zaopatrzenia Medycznego "MARKU" sp.j.
42-226 Czêstochowa, ul. Loretañska 31
tel. 34 367 00 00, fax 34 368 82 50
e-mail:dental@marku.com.pl                www.marku.com.pl

NanoBone® granulat NanoBone® block NanoBone® putty

NanoBone® putty (39% SiO  / 61% HA)2 206m² powierzchni wewnêtrznej Œruby do osteosyntezy

Wiert³o

Œrubokrêt rêczny / maszynowy

NanoBone® block (39% SiO  / 61% HA)2 206m² powierzchni wewnêtrznej

NanoBone® granulate (24% SiO  / 76% HA)2 84m² powierzchni wewnêtrznej

1 x 0,25 ml

fine (¨0,6 mm) coarse (¨1 mm)

5 x 10 x 15 mm
(zawiera 2 œruby do osteosyntezy)

1 x 0,50 ml

1 x 0,60 ml

1 x 1,00 ml

1 x 1,20 ml 1 x 1,20 ml

1 x 2,50 ml

1 x 2,40 ml 1 x 2,40 ml

1 x 5,00 ml 1 x 5,00 ml

NanoBone® dostêpny jest w ró¿nych formach
u³atwiaj¹cych aplikacjê w konkretnej sytuacji klinicznej

Produkty NanoBone® 

NanoBone® granulat jest dostêpny 
w dwóch wielkoœciach ziaren fine 
(0,6 mm) i coarse (1,0 mm), 
odpowiednich dla konkretnych 
wskazañ.

NanoBone® block zosta³ zaprojektowany 
przy wspó³pracy z lekarzami, jako 
alternatywa dla bloku koœci autologicznej. 
W zestawie z NanoBone® block znajduj¹ 
siê dwie œruby do osteosyntezy.

NanoBone® szybka regeneracja, 
³atwoœæ u¿ycia.

Bloczek kostny mo¿na ³atwo formowaæ 
i dopasowaæ do kszta³tu koœci wyrostka
przy pomocy narzêdzi rotacyjnych 
lub skrobi¹cych. 

L = 10mm

Materia³ gotowy do u¿ycia - aplikacja 
bezpoœrednio z aplikatora do obszaru 
defektu kostnego. Mieszanie nie jest 
wymagane - oszczêdnoœæ czasu i materia³u.

Granulat mo¿na ³¹czyæ z krwi¹ 
pacjenta lub sterylnym roztworem 
fizjologicznym. Producent zaleca 
wymieszanie z krwi¹ pacjenta. 
NanoBone® granulat jest wysoce 
hydrofilny, dlatego szybko wch³ania 
krew czy sól fizjologiczn¹.

Po wymieszaniu granulatu 
NanoBone® z krwi¹ powstaje 
materia³ o konsystencji pasty, 
któr¹ mo¿na ³atwo aplikowaæ 
szpatu³k¹ lub ³y¿k¹ do augmentacji.
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