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Ксенографт
Розмір гранул: 0.5-1.0 мм; 1.0-2.0 мм
Об’єм: 0.5 см³; 1.0 см³; 2.0 см³; 5.0 см³
Блок - розмір: 20 x 20 x 10 мм

Алографт
Губч. та корт.-губч. гранули 0.5-2.0 мм 
Об’єм: 0.5см³; 1.0;см³; 2.0см³; 4.0 см³
Корт.-губ. блок - розмір: 10 x 10 x 20 мм,
Губч. блок - розмір: 10 x 10 x 20 мм

maxgraft® bonering

Алопласт
Розмір гранул: 0.5-1.0 мм; 0.8-1.5 мм
Об’єм: 0.5 см³; 1.0 см³; 2.0 см³
Блок - розміри: 20 x 20 х 10 мм;
                          20 x 10 x 10 мм

Алопласт
Склад: 91% гранули maxresorb®, 9% 
колаген. Розмір: висота - 16 мм, ширина: 
верхньої частини - 11 мм, 
нижньої частини - 7 мм

cerabone®

Кісткова регенерація

М’якотканинна регенерація

maxresorb® maxresorb® inject

Алопласт
Шприц - об’єм: 0.5 см³; 1.0 см³; 
2.5 см³

maxgraft® maxgraft® bonebulder

Алографт
Продукт постачається за індивідуальним 
замовленням для конкретного клінічного 
випадку. Максимально можливі розміри 
блоку: 23 х 13 х 13 мм

collacone® max

Алографт

Кільцеподібний алогенний блок 

maxgraft® bonering, зовнішній Ø 6 і 7 мм, 
внутрішнім Ø 3.3 і 4.1 мм, h10 мм

Jason® fleececollacone®

Природній колагеновий конус
Розмір: висота - 16 мм, 
ширина: верхньої частини - 11 мм, 
нижньої частини - 7 мм

Jason® membrane collprotect® membrane

mucoderm®

М’якотканинний ксенотрансплантат
Розміри: 15 х 20 мм; 20 х 30 мм; 30 х 40 мм, 
Ø 10 мм

Набір титанових пінів для фіксації 
мембран

Хірургічний набір maxgraft® bonering  Утримувач maxgraft® bonering Центрифуга  IntraSpin™ L-PRF™

Інструменти

Природний кровоспинний колаген
Розмір: 20 х 20 мм

Нерезорбуюча ПТФЕ бар’єрна мембрана
Розміри: 15 х 20 мм; 20 х 30 мм; 30 х 40 мм

permamem®

Алографт
Розмір: 25 х 10 х 1мм.
Пакування: 1 од./уп;
                   3 од./уп.

Мембрана тваринного перикарду
Розміри: 15 х 20 мм; 20 х 30 мм; 30 х 40 мм

Мембрана твакинного колагену
Розміри: 15 х 20 мм; 20 х 30 мм; 30 х 40 мм

maxgraft® cortico



НКР із кільцеподібним блоком maxgraft® bonering в естетичній ділянці
Бернгард Гізенгаген, Орчан Юксель, (Франкфурт, Німеччина)

Вихідна клінічна ситуація:
3 місяці після видалення 21 зуба

Трепан  Ø 7 мм. Буріння трепаном 
на глибину 4-5 мм

Створення ложа під кільцеподібний 
блок планатором  Ø 7 мм

Фіксація блоку імплантатом

Фіксація пінами бар’єрної
мембрани Jason®

Для уникнення резорбції 
кільцеподібний блок покрито 
гранулами cerabone®

Ушивання рани без натягу
матрасним швом

Встановлення тимчасових 
реставрацій

Аугментація атрофованого гребеня верхньої щелепи блоками maxgraft® bonebuilder
Олівер Блум (Мюнхен, Німеччина)

Вихідна клінічна ситуація перед
аугментацією

Клінічний вигляд після відкидання 
клаптя

Фіксація блоків maxgraft® bonebuilder 
гвинтами для остеосинтезу

Покриття аугментованої ділянки 
бар’єрною мембраною Jason®

Клінічний вигляд перед повторним 
відкриттям через 6 місяців

Встановлення імплантатів Рентгенограма після встановлення 
імплантатів

3D модель блоків maxgraft® bonebuilder 
для реконструкції атрофованих ділянок 
альвеолярного гребеня верхньої 
щелепи

Клінічні випадки

Клінічний вигляд післяексраційних 
лунок

Розміщення collacone® в 
післяекстраційні лунки

Стабілізація кров’яного згустку в 
післяекстраційних лунках

Клінічний вигляд через 3 тижні

Збереження післяекстраційних лунок із використанням collacone®

Кшиштоф Хмєлєвскі (Гданськ, Польща)



Закриття множинних рецесій із використанням mucoderm®

Джованні Зукеллі (Болонья, Італія)

Вихідна клінічна ситуація Фіксація  м’якотканинного 
ксенотрансплантату mucoderm®

Ксенотрансплантат повністю 
покритий клаптем

Клінічний вигляд через 4 роки

Відновлення вестибулярної стінки: cerabone® та permamem®

Маріус Штайгман (Неккаргемюнд, Німеччина)

Клінічна ситуація: перелом кореня 
зуба та дегісценція  кісткової 
тканини

Аугментації гранулам cerabone®;  
фіксація мембрани  permamem® 
до слизовоокістного клаптя

Ушивання рани. Відкрите загоєння Клінічний вигляд через 1 тиждень

Shell техніка із maxgraft® cortico, cerabone® та мембраною Jason®

Віктор Каленчук (Чернівці, Україна)

Встановлення імплантатів через 6 
місяців

Клінічний вигляд перед 
аугментацією

Створення каркасу; фіксація 
кортикальних пластин

Заповнення біологічного контейне-
ру сумішшю гранул cerabone® та 
аутологічною кістковою стружкою

Лікування дегісценції з cerabone® та мембраною Jason® 
Маріус Штайгман (Неккаргемюнд, Німеччина)

Видалення 21 зуба після 
ендодонтичного лікування

Клінічний вигляд після відкидання 
клаптя

Дегісценція. Встановлення 
імплантату

Покриття імплантату аутологічною 
кістковою стружкою

Аугментація вестибулярної стінки
гранулами cerabone® (1,0 -2,0 мм)

Закриття та ушивання рани Постійна зубна реставраціяПокриття бар’єрною мeбраною 
Jason®

Клінічні випадки



Indication matrix
www.botiss-indications.com

Indication matrix — інструмент вибору матеріалів для кісткової та м'якотканинної регенерації 
шляхом знайомства з рекомендаціями, техніками їх застосування, клінічними презентаціями та 
відео демонстраціями.

Онлайн-вебінари
Спілкуванння та обмін думками в режимі 

онлайн із провідними фахівцями в галузі 

регенеративної стоматології.

Архів вебінарів
Всі онлай-вебінари є безкоштовними та 

доступні в розділі: "Архів вебінарів" в будь-

який час після прямої трансляції.

Сертифіковане навчання
Кожен учасник вебінару отримує 

сертифікат, який можна завантажити та 

надрукувати відразу після вебінару.

www.botiss-webinars.com 
Дізнайся більше на:

Ян Кольхорн
Використання цифрових 
технологій для проведення 
аугментації.

Кшиштоф Хмєлєвскі
НКР в щоденній практиці ви-
користання maxgraft®  
bonebuilder, cerabone®; вибір 
матеріалів та технік для до-
сягнення передбачуваного 
результату.

Бернгард Гізенхаген
Аугментація в естетичній ді-
лянці із використання ало-
генного кісткового блоку 
maxgraft® bonering.

Knowledge is online



botiss biomaterials GmbH

Hauptsr. 28

15806 Zossen 

Germany

Tel.: +49 33769 / 88 41 985

Fax: +49 33769 / 88 41 986

contact@botiss.com

ІМПЛАНТІСС ІНСТИТУТ

вул. Руська, 245

58023 м. Чернівці

Україна

тел.: + 38 099 400 32 44; +38 098 000 32 44

факс: +38 0372 529 951;  +38 0372 529 970

info@implantiss.com
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bone & tissue  
regeneration

Implantiss Hub

вул. Євгена Коновальця, 44А

01133 м. Київ
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Регенерація

Високоякісне навчання

360°
регенерації


