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cerabone®

Схожість структури з людською кісткою

Шорстка, гідрофільна поверхня 

Абсолютна об‘ємна стабільність 

Максимальна безпека 1200°C 

100% чистий природний кістковий мінерал

Найчистіший об‘ємно стабільний 
БИЧАЧИЙ КІСТКОВИЙ ЗАМІННИК.

1200TRUST.com

 
 HyA

ГІАЛУРОНАТ
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HyA
...здатна збільшити 

поглинання рідини молекулою в 1000 разів

Виняткова здатність до зв‘язування рідини

Продукування природним шляхом в організмі

Імуномодулююча властивість1

Проліферація фібробластів2 

Синтез колагену3 

Сприяє утворенню кровоносних судин 

та ранньому загоєнню м‘яких тканин4,5

1 Stern et al. (2006) Eur J Cell Biol. 85(8):699-715. 
2 Greco et al. (1998) J Cell Physiol. 177(3):465-473. 

3 Rooney et al. (1993) J. Cell Sci. 105, 213–218.
4 Sattar et al. (1994) J. Invest. Dermatol. 103, 576–579.

5 King et al. (1991) Surgery. 109(1):76-84.

Біофункціоналізація 
через гіалуронову кислоту

Гіалуронова кислота посилює проліферативні, 
мігруючі та загоювальні властивості клітин, 
які беруть участь в загоєнні м‘яких тканин, 

тим самим вказуючи на її потенційні покази до 
застосування в реконструктивних процедурах 

ротової порожнини. 
ПРОФ. Д-Р АНТОН СКУЛЕАН
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З ГІАЛУРОНАТОМ

cerabone® plus - це поєднання вже визнаного бичачого 

кісткового замінника cerabone® з добре відомими 

властивостями гіалуронової кислоти. 

Завдяки чітко вираженій здатності гіалуронату зв’язувати 

рідину, гранули cerabone® plus після гідратації склеюються, 

що забезпечує унікальну зручність їх застосування завдяки 

легкому переносу в аугментаційну ділянку. 

cerabone® plus

Виробництво рекомбінантного натрію гіалуронату, 

який застосовується в cerabone® plus, здійснюється 

за технологією найсучаснішої біотехнологічної  

ферментації. 

STICKY BONE В БЛІСТЕРІ
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застосу вання!
cerabone® plus  потрібно гідратувати перед застосуванням, що зручно зробити в 

блістері, якому постачається матеріал. 

Оптимальна консистенція може бути адаптована до конкретних потреб шляхом 

регулювання об’єму рідини. Наприклад, додавання меншої кількості рідини 

забезпечує більш густу і стабільну консистенцію,

 додавання більшої кількості рідини покращує дисперсність.

Як 
приступити  

до 

приблизно 0.5 мл фізрозчину на 1.0 мл cerabone® plus
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ВЛАСТИВОСТІ + ПЕРЕВАГИ

Остеокондуктивність та об’ємна стабільність cerabone® 

 plus перевірені властивості гіалуронату

- Клейкість та пластичність після гідратації  

- Ефективне заповнення дефектів та економія часу

- Легке контурування дефектів

- Мінімальна міграція гранул під час застосування 

ПОКАЗИ:
Імплантологія, пародонтологія, 
щелепно-лицева хірургія
- Горизонтальна та вертикальна аугментація 

- Периімплантаційні дефекти

-  Пародонтальні внутрішньокісткові дефекти 

-  Збереження лунки та гребеня 

-  Синус-ліфтинг

-  Фуркаційні дефекти (клас I та II)

СПЕЦИФІКАЦІЯ: 
cerabone® plus
Код товару     Розмір гранул Об’єм
.......................................................................... 
1810 0.5 – 1.0 мм 1 x 0.5 мл
1811 0.5 – 1.0 мм  1 x 1.0 мл
1820 1.0 – 2.0 мм  1 x 0.5 мл 
1821 1.0 – 2.0 мм 1 x 1.0 мл 

 РЕКОМЕНДАЦІЇ:
Якщо після гідратації cerabone® plus виглядає недостатньо 

в’язким, бажану консистенцію матеріалу можна отримати 

додаванням декількох крапель фізіологічнго розчину. З іншого 

боку, недостатня або надмірна кількість рідини може завадити 

отримати необхідну структуру матеріалу, або втрати вже 

досягнуту. Надмірна кількість біологічної рідини в аугментаційній 

ділянці, наприклад у випадку надмірної кровотечі під час 

синус-ліфтингу чи аугментації лунки, також може погіршити 

маніпулятивні властивості кістковозамінного матеріалу під 

час його застосування в місці дефекту. cerabone® plus діє 

оптимально при контрольованій кровотечі в ділянці дефекту та 

у дефектах, які добре візуалізуються, наприклад горизонтальна 

аугментація.

Щоденне 
клінічне використання
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО 
ЗАСТОСУВАННЯ:

- Додавайте рідину обережно по краплинах, 

 контролюючи об’єм гідратації 

- Перед застосуванням видаліть зайву рідину з 

 місця дефекту

- Використовуйте переважно для обмежених дефектів

- Фіксуйте кістковозамінний матеріал за допомогою   

 бар’єрної мембрани

КЛІНІЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ CERABONE® PLUS

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК д-ра Сергат Аслан, Ізмір, Туреччина

РЕГЕНЕРАЦІЯ ВНУТРІШНЬОКІСТКОВОГО ДЕФЕКТУ З CERABONE® PLUS ТА JASON® MEMBRANE 

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК д-ра Андоні Джонс, Дублін, Ірландія

CERABONE® PLUS ДЛЯ КІСТКОВОЇ АУГМЕНТАЦІЇ ТА ПІДТРИМКИ М‘ЯКИХ ТКАНИН В ЕСТЕТИЧНІЙ ДІЛЯНЦІ

Аугментація дефекту за допомогою cerabone® plusГлибокий локалізований кістковий дефект в ділянці бокового 

різця

Аугментаційна ділянка покрита c Первинне закриття рани

Аугментація за допомогою аутологічної кісткової стружки Встановлений імплантат в ділянку втраченої кістки 

Збільшення об‘єму за допомогою cerabone® plus Аугментаційн ділянка покрита Jason® membrane для стабілізації 

кістковозамінного матеріалу

 Вражає, як швидко можна приготувати до 

використання cerabone® plus (набагато швидше, 

ніж іншу sticky bone) і як легко з ним працювати в 

роті пацієнта.

Д-Р АНДОНІ ДЖОНС
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КЛІНІЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ CERABONE® PLUS

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК д-ра Віктора Каленчука, Чернівці, Україна

КІСТКОВА АУГМЕНТАЦІЯ ДОВКОЛА ІМПЛАНТАТУ З CERABONE® PLUS ТА JASON® MEMBRANE

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК д-р Лаура Маестре, Вальядолід, Іспанія 

ЛІКУВАННЯ ФЕНЕСТРАЦІЙНОГО ДЕФЕКТУ CERABONE® PLUS ТА JASON® MEMBRANE

Видимий кістковий дефект в щічній ділянці

Покриття аугментаційно ділянки Jason® membrane

Кісткова аугментація за допомогою cerabone® plusСитуація після встановлення імплантату з горизонтальним 

кістковим дефіцитом

Покриття та фіксація кістковозамінного матеріалу Jason® 

membrane

Первинне закриття рани

КЛІНІЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ CERABONE® PLUS

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК  д-ра Майкла Нортона, Лондон, Великобританія

CERABONE® PLUS ДЛЯ КІСТКОВОЇ АУГМЕНТАЦІЇ ДІЛЯНКИ З ПЕРІІМПЛАНТИТОМ

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК д-ра Ласло Парканьї, Сегед, Угорщина

ГОРИЗОНТАЛЬНА КІСТКОВА АУГМЕНТАЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯМ CERABONE® PLUS ТА 

JASON® MEMBRANE

Імплантат, встановлений в щічній ділянці з кістковим дефіцитом Аугментація з cerabone® plus

Аугментаційна ділянка покрита Jason® membrane Первинне закриття рани

Кісткова аугментація з cerabone® plus, гідратованим в 

тетрацикліні

Імплантаційна ділянка після знезараження

Покриття Jason® membrane ретельно адаптованої до 

аугментаційної ділянки

Первинне закриття рани

Кісткова аугменртація з cerabone® plus після застосування 

аутологічної кісткової стружки на оголеному імплантаті

Первинне закриття рани
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КЛІНІЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ CERABONE® PLUS

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК д-ра Стюардо Валенсуела  

КІСТКОВА АУГМЕНТАЦІЯ ДОВКОЛО ІМПЛАНТАТУ З CERABONE® PLUS ТА JASON® MEMBRANE

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК д-ра Хав‘єр Санц Еспоріна, Мадрид, Іспанія

РЕГЕНЕРАЦІЯ ВНУТРІШНЬОКІСТКОВОГО ДЕФЕКТУ З CERABONE® PLUS 

Глибокий внутрішньокістковий дефект і ділянці зуба 47 Застосування cerabone® plus 

Кістковий дефект заповнений cerabone® plus та покритий 

колагеновою мембраною

Загоєння через 2 місяці після операції

Кісткова аугментація з cerabone® plus Встановлений імплантат з кістковою дегісценцією

Аугментаційна ділянка покрита Jason® membrane Ситуація перед ушиванням та закриттям рани

КЛІНІЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ CERABONE® PLUS

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК д-ра Рафаеля Блок Верас, Берлін, Німеччина

НЕГАЙНА ІМПЛАНТАЦІЯ ТА КІСТКОВА АУГМЕНТАЦІЯ ДОВКОЛА ІМПЛАНТАТУ З CERABONE® PLUS 

Загоєння через 3 місяці після операції перед відкриттям 

імплантату

Повторне відкриття через 3 місяці

Легке перенесення cerabone® plus в аугментаційну ділянкуВстановлений імплантат, Jason® membrane  розміщена перед 

застосуванням кістковозамінного матеріалу

Втрачена кістка довкола імплантату аугментована за 

допомогою cerabone® plus 

Встановлення формувача ясен та ушивання

Дуже зручно використовувати 

та застосовувати під час операції

Д-Р РАФАЕЛЬ БЛОК ВЕРАС
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hyabone.com
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Виробник:

botiss biomaterials GmbH

Hauptstr. 28

15806 Zossen / Germany

Tel.: +49 33769 / 88 41 985

Fax: +49 33769 / 88 41 986

www.botiss.com

www.botiss-dental.com

facebook: botissdental

Innovation. 

Regeneration. 

Aesthetics.

botiss
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bone & tissue  
regeneration

Ексклюзивний дистриб’ютор в 

Україні:

IMPLANTISS

м. Чернівці,  вул. Руська, 245

тел.: + 38 099 400 32 44 

         + 38 098 000 32 44 

м. Київ, вул. Є. Коновальця, 44-А

тел.:  +38 073 400 32 44 

м.Одеса, пр-кт Шевченка, 4Д, оф. 78

тел.:  +38 096 000 32 44

info@implantiss.com

www.implantiss.com


