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Власна розробка / Продукція / Дистрибуція
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360° —  система регенерації botiss:

Інноваційність, безпека, надійність та естетика

botiss biomaterials пропонує Вам унікальний системний підхід до кісткової та м‘якотканинної 

регенерації, а також повний асортимент біоматеріалів у сфері імплантології, щелепно-лицевої 

хірургії та пародонтології.

Нам всім відомо, що жоден окремо взятий 

біоматеріал не може задовольнити всі  

клінічні ситуації, біологічні умови та потреби. 

Різноманітні фактори (покази до застосування, 

вік пацієнта, гігієна ротової порожнини, біотип та 

об‘єм кістки, план лікування тощо) потребують 

комплексного підходу до вибору відповідного 

регенеративного матеріалу. 

Для досягнення прогнозованих результатів 

лікування ми пропонуємо Вам систему 

botiss biomaterials, яка  задовольняє всі 

потреби лікаря в матеріалах для кісткової 

та м‘якотканинної регенерації тваринного, 

людського та синтетичного походження (у 

вигляді гранул, кісткових блоків, бар‘єрних 

мембран та гемостатиків) для можливості 

застосування їх у будь-яких клінічних умовах. 

Нашими ключовими пріоритетами є найвищі 

стандарти якості матеріалів для регенерації 

тканин, їх простота та безпека застосування, 

а також гарантія прогнозованого успішного 

лікування пацієнта. Ефективність та надійність 

використання системи регенерації  botiss bio-

materials доведена численними науковими та 

клінічними дослідженнями, і що найважливіше, 

щоденною успішною практикою у сотень тисяч 

пацієнтів в усьому світі.

Ми здійснюємо вагомі інвестиції у наукові 

дослідження та освітній розвиток своїх 

користувачів. 

Поява таких унікальних інноваційних продуктів, 

як mucoderm®, maxgraft® bonebuilder та            

permamem®, а також освітніх проектів “botiss 

academy”, міжнародних та локальних конгресів 

“bone & tissue days” стали можливими завдяки 

нашій тісній співпраці із всесвітньо відомими 

освітніми центрами та провідними практиками.

Будучи провідною компанією на ринку 

біоматеріалів Європи, botiss biomaterials стрімко 

зміцнює свої позиції на глобальному ринку 

матеріалів. Реалізація системи регенерації      

botiss biomaterials здійснюється за допомогою 

глобальної мережі офіційних національних 

дистриб‘юторів у понад 100 країнах світу. Всі 

наші партнери та дистриб‘ютори є визнаними 

спеціалістами у сфері хірургічної стоматології та 

імплантології. 

Компанія botiss biomaterials — клінінчно 

і науково орієнтована компанія з центральним 

офісом в м. Берлін, виробничі потужності якої 

знаходяться на території Німеччини, Австрії та 

Великої Британії. 

Ми радо запрошуємо Вас приєднатися 

до спільноти botiss.  Ми прагнемо почути 

і обговорити думки стосовно Вашого досвіду 

використання нашої продукції і обговорити 

пропозиції для її вдосконалення та здійснення 

нових розробок. 

д-р Дразен Тадіч  Олівер Бєлєнштайн 

dt@botiss.com       ob@botiss.com     

Кісткова та м‘якотканинна регенерація
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Відмінна біофункціональність cerabone®

виняткова гідрофільність та швидке
                поглинання крові

cerabone®

Природний кістковозамінний

матеріал тваринного походження

Завдяки передбачуваності та успішності застосування, 

кістковозамінний матеріал тваринного походження на 

сьогодні є вибором №1 переважної кількості стоматологів. 

cerabone® є надійним, просторово стабільним, абсолютно 

безпечним, очищеним мінеральним компонентом бичачої 

кістки, що зберігає максимальну схожість із людською 

кісткою за своєю поверхнею, пористістю та хімічним скла-

дом.

Покази:

Імплантологія, 
Пародонтологія, 
Хірургічна стоматологія

-  Синус-ліфт 

-  Горизонтальна/ вертикаль-

на аугментація

-  Ендоосальні дефекти

-  Периімплантаційні дефекти

-  Післяекстракційні лунки

-  Фуркаційні дефекти

Гістологія cerabone®: 6 місяців після 
субантральної аугментації. 

Загоєння кістки та оптимальна 
інтеграція cerabone®

СЕМ: Подібність макро- та мікропор 
cerabone®  до людської кістки

СЕМ: Мікропори cerabone®; ідеальна 
поверхня для прискореного 

прикріплення клітин

.................................................

.................................................

....................................................................

блок cerabone® 

Висока гідрофільність поверхні частинок cerabone® при 

змішуванні із кров’ю або фізіологічним розчином забезпечує 

оптимальну консистенцію та легкість надання матеріалу 

будь-якої форми. Тривимірна структура пор cerabone®  

сприяє швидкому депонуванню і пенетрації сироватки крові, 

протеїнів та факторів росту, виконуючи водночас функцію 

довготривалого резервуару для них.  

Унікальний спосіб виготовлення матеріалу шляхом 

високотемпературного нагрівання усуває всі органічні 

компоненти, протеїни та виключає всі можливі імунологічні 

реакції. Безпечність cerabone® від коров’ячої губчастої 

енцефалопатії (КГЕ) підтверджена Міністерством охорони 

здоров’я Німеччини. cerabone® — провідний природний 

кістковозамінний матеріал тваринного походження, 

виготовлений і використовуваний у Німеччині, з успішним 

результатом, доведеними численними клінічними та 

науковими дослідженнями.

Властивості
- Тваринне походження

- Макро- та мікропористість структури

- 100% стерильність і безпека від КГЕ

- Оптимальна шорсткість поверхні для 

абсорбції крові та адгезії клітин

- Швидка інтеграція в новоутвореній  кістці

- Довготривала об‘ємна стабільність

- Зручність маніпуляції

Специфікація подукту
cerabone® гранули

Код           Розмір частинок         Кількість
....................................................................
1510  0.5-1.0 мм     1 × 0.5 мл
1511  0.5-1.0 мм    1 × 1,0 мл
1512  0.5-1.0 мм     1 × 2,0 мл
1515  0.5-1.0 мм    1 × 5,0 мл
1520  1.0-2.0 мм     1 × 0,5 мл
1521  1.0-2.0 мм     1 × 1,0 мл
1522  1.0-2.0 мм     1 × 2,0 мл
1525  1.0-2.0 мм     1 × 5,0 мл

cerabone® блок

Код Розмір      Кількість
....................................................................
1720  20 x 20 x 10 мм        1 блок
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Покази:

Імплантологія, 
Пародонтологія, 
Щелепно-лицева хірургія

-  Синус-ліфт

-  Аугментація гребеня

-  Ендоосальні дефекти

-  Післяекстракційні лунки

-  Фуркаційні дефекти

Специфікація продукту
maxresorb® гранули

Код          Розмір частинок         Кількість
........................................................................... 
20005        0.5 – 1.0 мм (S)     1 × 0.5 мл
20010        0.5 – 1.0 мм (S)     1 × 1.0 мл
20105       0.8 – 1.5 мм (L)     1 × 0.5 мл
20120        0.8 – 1.5 мм (L)      1 × 2.0 мл

maxresorb® блоки

Код                 Розмір        Кількість
........................................................................... 
21211      20 × 10 × 10 мм       1 × блок 
21221       20 × 20 × 10 мм       1 × блок   

Властивості 
-  Синтетичність і безпечність

-  Об’ємна та механічна         

    стабільність

-  Синтез 60% HA та 40% β-TCP

-  Остеокондуктивність

-  Макропористість

-  Безпечність та 

стерильність

-  Гідрофільність поверхні 

maxresorb® 
Інноваційний двофазний 
фосфат кальцію

maxresorb® — це інноваційний, безпечний, надійний, повністю синтетичний 

кістковий замінник із контрольованою резорбцією та покращеними 

маніпулятивними властивостями. 

Гомогенний склад матеріалу, який на 60% складається з гідроксиапатиту (HA) 

і на 40% із бета-трикальцій фосфату (β-TCP), забезпечує його двомінеральну 

функціональну активність: стимуляцію утворення нової кістки, об’ємну та 

механічну стабільність.

Висока остеокондуктивність maxresorb® досягнута завдяки його особливій 

макро- та мікропористості — близько 80% загального об’єму гранул розміром 

пор 200-800 мкм. Висока макропористість структури maxresorb® ідеально 

підходить для інтенсивного вростання остеогенних клітин і найкращим чином 

сприяє кістковій регенерації. Висока мікропористість maxresorb® інтенсифікує 

дифузію біологічних флюїдів. Унікальний процес виробництва maxresorb® 

забезпечує високу нанокристалічну поверхню матеріалу, сприятливу для 

інтеграції у біологічному середовищі.

....................................................................

..............................

Гістологія maxresorb®: 6 місяців після 
субантральної аугментації. 
Загоєння -кістки та оптимальна інтеграція            
maxresorb®

СЕМ: Сполучний канал 
матриці maxresorb®

СЕМ: Гранули maxresorb®

Гранули maxresorb® 
характеризуються 
відмінною 
гідрофільністю 
при контакті з 
кров‘ю та легкістю 
застосування



7

maxresorb® inject 
Інноваційна синтетична 
кістковозамінна паста

Властивості
-  100 % синтетичний та безпечний матеріал

-  В‘язкість та пластичність

-  Об‘ємна та механічна стабільність

-  Цілковита резорбція

-  Регенеративна активність

-  Остеокондуктивність

-  Макро-та мікропористість структури

-  Відсутність ефекту вимивання кров‘ю

Покази:

Імплантологія, 
Пародонтологія, 
Щелепно-лицева хірургія

-  Синус-ліфт

-  Внутрішньокісткові дефекти

-  Післяекстракційні лунки

-  Ендоосальні дефекти

-  Фуркаційні дефекти

вода/гель
джерело
направленої 
васкуляризації

активний HA
ресурс активізації 
клітин та біоактивної
регенерації

двофазний Ca/P
баланс резорбції та 
об‘ємної стабільності 
при формуванні кістки

maxresorb® inject
унікальний кістковоза-
мінний матеріал синте-
тичного походження

Унікальна чотирьохфазна регенеративна активність

maxresorb® inject — унікальна інноваційна кістковозамінна 

синтетична паста з властивостями збереження об’ємної 

стабільності впродовж усього терміну її контрольованої 

резорбції та кісткового ремоделювання.

Представлена у вигляді чотирьохфазного однорідного гелю 

із вмістом 60% НА та 40% β-TCP в активованій формі.                     

maxresorb® inject сприяє утворенню здорової кістки, 

зберігаючи об’ємну та механічну стабільність, поступово 

замінюючись зрілою сформованою кісткою. 

Пластична структура пасти maxresorb® inject забезпечує 

зручне заповнення відновлюваного об‘єму та цілковитий 

контакт із кістковою поверхнею дефекту.

Специфікація продукту
maxresorb® inject

Код          Форма       Кількість
....................................................................
22005       1 × шприц   1  × 0.5 мл
22010           1 × шприц    1  × 1.0 мл
22025       1 × шприц   1  × 2.5 мл

Паста maxresorb® inject.

Відмінне насичення
maxresorb® inject 
кров‘ю

СЕМ: Структура поверхні maxresorb® 
inject

maxresorb® inject — зручність  застосування 
завдяки високій  пластичності 
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Властивості

-  Конічна форма для легкого введення

-  Проста адаптація в ділянці дефекту

-  Підтримка об‘єму і попередження тканинного колапсу

-  Зменшення потреби в подальших аугментаційних процедурах

-  Покращення естетичного результату кінцевих реставрації

Специфікація продукту
collacone® max

Код  Форма Розмір Кількість
.........................................................................................................
250001      висота ~16 мм  1 x конус
                                              верхньої частини ~11 мм, 
  нижньої частини ~7 мм

Комплект collacone® max + mucoderm® punch         

Код Вміст
.........................................................................................................
257110 1 x collacone® max 
           1 x mucoderm® punch (Ø 10мм)

collacone® max — біоміметичний композит, який має двофазний 

склад колагену і гідтроксиапатиту  за рахунок чого зберігає 

схожість з природною кісткою. 

СЕМ: collacone® max (внизу) і його 
складові: maxresorb® (зверху справа) та 
колаген (зверху зліва)

Клінічне застосування collacone® max та 
mucoderm®

collacone® max
Двофазний колагеновий конус

Покази:

Імплантологія,
Пародонтологія, 
Хірургічна стоматологія
-  Збереження лунки та 

гребеня

-  Внутрішньокісткові 

дефекти

-  Дефекти навколо 

імплантату

-  Дефекти після резекції, 

цистектомії

Колагенова фаза забезепечує біологічні сигнали, які сприяють 

загоєнню рани в лунці, а мінеральна гідроксиапатитна фаза  

забезпечує первинну стабільність і повну резорбцію у контро-

льованій, оперованій ділянці.

collacone® max ідеально вписується в порожнину післяекстрак-

ційної лунки і не потребує попередньої регідратації.  

collacone® max може застосовуватися як захисне середовище і 

тимчасовий наповнювач післяекстракційної лунки при ранній імп-

лантації, або як регенеративний матеріал, що сприяє утворенню 

нової кістки при відстроченій імплантації.....................................................................
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maxgraft® 
Природний кістковозамінний
матеріал людського походження

Властивості
-  Природність біомеханічних властивостей

-  Відсутність антигенів та імунних реакцій 

-  Здатність до тривалого зберігання при кімнатній температурі

-  Остеокондуктивність завдяки природному ремоделюванню 

    тканин

Покази:

Імплантологія,
Пародонтологія,  
Щелепно-лицева хірургія

maxgraft® гранули

- Локальна аугментація 

гребеня перед встанов лен- 

ням імплантату

-  Відновлення гребеня для      

протезування

-  Ендоосальні дефекти

-  Післяекстракційні лунки

-  Підняття дна гайморової 

    пазухи

-  Терапія внутрішньокістко-

вих пародонтальних 

   дефектів 

maxgraft® блоки

-  Прогнозована альтерна-

тива традиційному вико-

ристанню кісткових блоків

-  Аугментація альвеолярного 

гребеня 

Специфікація продукту
maxgraft® губчасті гранули 
Код     Розмір частинок      Кількість
............................................................................................
30005         0.5 – 2.0 мм   1 × 0.5 мл
30010         0.5 – 2.0 мм   1 × 1.0 мл 
30020         0.5 – 2.0 мм    1 × 2.0 мл
30040         0.5 – 2.0 мм                         1 × 4.0 мл

maxgraft® кортикально-губчасті гранули 
Код     Розмір частинок      Кількість
............................................................................................
31005         0.5 – 2.0 мм    1 × 0.5 мл
31010         0.5 – 2.0 мм    1 × 1.0 мл
31020         0.5 – 2.0 мм   1 × 2.0 мл
31040         0.5 – 2.0 мм  1 × 4.0 мл

maxgraft® блоки
Код                Розмір     Кількість
............................................................................................
31111              корт.-губч  10 × 10 × 10  мм     1 ×  блок
31112  корт.-губч. 20 × 10 × 10  мм     1 ×  блок 
32111 губч.          10 × 10 × 10  мм    1 ×  блок
32112  губч.          20 × 10 × 10  мм     1 ×  блок   
 
 

maxgraft® — це стерильний, високобезпечний алографт, отрима-

ний із людської кістки живих донорів, наданої партнером botiss 

— Банком клітин та тканин Австрії. Це авторитетний банк тканин, 

який перебуває у компетенції Міністерства здоров’я Австрії у сфері 

управління, аудиту та сертифікації і відповідає найвищим стандар-

там якості всіх діючих директив ЄС.

Досвід визнаних спеціалістів у кістковій аугментації підтверджує 

властивість алогенних кісткових блоків як єдиної реальної альтер-

нативи аутологічним кістковим блокам, забір яких у пацієнтів су-

проводжується такими загальновідомими ризиками, як: болю чість 

донорських місць, ранева інфекція і втрата кісткового об’є му в 

аугментованій ділянці. Висока біологічна регенеративна власти вість  

maxgraft® здатна забезпечити прогнозовані результати.

Гістологія maxgraft® 
5 місяців після 
імплантації. 
Оптимальне 
кісткове 
ремоделювання та 
інтеграція maxgraft®

Структура блоку maxgraft®

СЕМ: Гранули maxgraft®

СЕМ: Мінералізовані 
колагенові волокна 

maxgraft®

Гранули maxgraft® 
змішані із кров‘ю
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www.botiss-bonering.com

Підготовка гребеня до встановлення кільцеподібного блоку 

Після визначення положення імплантату за допомогою стартового свердла або планатора, спеціальним 
трепаном готується ложе для блоку. Планатор дозволяє забезпечити прецизійність кісткового ложа, його 
максимальний контакт з maxgraft® bonering та усуває кортикальний шар, створюючи умови для кращої 
реваскуляризації кістковозамінного матеріалу.

Висота maxgraft® bonering легко 
адаптується до  глибини кістко-
вого дефекту

Встановлення імплантату через maxgraft® bonering забезпечує їх 
взаємну стабільність в кістковому дефекті Переваги

- Одноетапове проведення 

імплантації і кісткової аугмен-

тації

- Відсутність необхідності дру-

гого оперативного  втручання

- Суттєве скорочення часу 

лікування

 

maxgraft® bonering — кільцеподібний алогенний блок, 

адаптований до місця дентальної імплантації підготовленого 

свердлом-трепаном відповідного розміру. Встановлення та 

інтеграція імплантату та блоку maxgraft® bonering відбуваються 

одноетапово.

maxgraft® bonering створює всі умови для проведення 

аугментації та імплантації в одну процедуру. Техніка 

кільцеподібного алогенного блоку може бути засто-

сована при багатьох видах аугментації, включаючи 

синус-ліфт та вертикальну атрофію альвеолярного 

гребеня. 

У порівнянні з класичним методом тривалої двоетапової         

аугментації кістки та імплантації, застосування алоблоків ско-

рочує період лікування до кількох місяців.

maxgraft® bonering виключає потребу забору аутологічного 

кісткового блоку, його трудоємку адаптацію під час кісткової 

аугментації.

Техніка застосування maxgraft® bonering 
створює всі умови для перетворення ауг-
ментації та імплантації в одноетапну 
процедуру

maxgraft® bonering
Алогенний кістковий імплантат 

кільцеподібної форми 
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Покази:

Імплантологія
- Вертикальна / горизонталь-

на аугментація

- Заповнення одиночних / 

часткових дефектів

- Синус-ліфт 

Менеджмент м’яких тканин

Згладження країв блоку

Для уникнення перфорації м’яких тканин краєм кісткового 
трансплантату, слід згладити його гострі краї. Крім того, maxgraft® 
bonering необхідно покрити повільно-резорбуючим кістковозамінним 
матеріалом (наприклад cerabone®) щоб створити додатковий об’єм та 
попередити потенційну резорбцію та усадку аугментованої ділянки.

Кістковозамінний матеріал слід покрити колагеновою мембраною       
(Jason® membrane) для попередження перфорації м’яких тканин. Шви 
над ділянкою аугментації накладаються без натягу м’якотканинного 
клаптя.

Одноетапова аугментація 
кістки та імплантація

Застосовувати кільцеподібний блок maxgraft® bonering реко-

мендовано використовуючи спеціально розроблений компа-

нією botiss biomaterials набір хірургічних інструментів. Набір 

містить трепани двох зручних розмірів, які точно відовідають 

діаметрам блоків maxgraft® bonering. Спеціальний планатор 

дозволяє формувати конгруентність та прецизійність кістко-

вого ложа в напрямку позиціонування дентального імплантату. 

Діамантовий диск та тюльпаноподібна діамантова фреза ви-

користовуються для обмеження та згладжування країв блоку 

maxgraft® bonering при його адаптації до кісткового дефекту та 

м’яких тканин. Всі інструменти виготовлені з високоякісної хі-

рургічної  сталі.

Хірургічний набір maxgraft® bonering Специфікація продукту
maxgraft® bonering із внутнішнім Ø 3.3 мм 

(Висота 10 мм, рекомендований  для імплантату від Ø 3.3 мм,
до Ø 3.6 мм)

Код                                            Розмір                                          Кількість
.........................................................................................................
33160                                 Ø 6 мм                     1 блок
33170                                 Ø 7 мм                     1 блок

maxgraft® bonering із внутнішнім Ø 4.1мм 

(Висота 10 мм, рекомендований для імплантату від Ø 4.1 мм)

Код                                        Розмір                                         Кількість
.........................................................................................................
33174                                 Ø 7 мм                      1 блок

33000             хірургічний набір  maxgraft® bonering           1 набір
33010             утримувач  bonering                    1 шт. 

утримувач 
bonering

Діамантовий
диск 

10 мм

Трепан
7 мм

Трепан
6 мм

Планатор
6 мм

Планатор
7 мм

Тюльпанопо-
дібна 

дімантова 
фреза 3 мм
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www.botiss.com

maxgraft® cortico
Shell техніка з алогенними 
кістковими пластинами

Препарування ділянки аугментації

maxgraft® cortico — це кісткова пластина, виготовлена з алогенної донорської кістки, 

яка пройшла спеціальну обробку та може використовуватися для shell техніки як 

замінник аутологічної кістки.

Метою розробки maxgraft® cortico було запобігання потребі забору аутологічного 

кортикального блоку, зменшення травматичності аугментації та уникнення ймовір-

них ускладнень в донорській ділянці. 

Необхідний розмір і кількість алогенних пластини визначається після препарування 
слизової оболонки, або перед оперативним втручанням, використовуючи томографічне 
рентгензображення об‘єкта реконструкції. Пластини розрізаються і моделюються екстраорально 
звичайними діамантовими дисками і фрезами.

Аугментація дефекту нижньої щелепи

Алогенні кортикальні пластини фіксуються гвинтами для остеосинтезу на клінічно необхідній 
відстані від поверхні аугментації. Для запобігання перфорації м’яких тканин, гострі краї пластини 
згладжуються за допомогою діамантової фрези.                  

Покази:

- Вертикальна аугментація

- Горизонтальна аугментація

- Комбінована об‘ємна   

аугментація

- Дефект одного зуба

- Фенестраційні дефекти

- Підняття дна гайморової  

пазухи

Властивості
- Остеокондуктивність

- Природне і контрольоване ремоделювання

- Збереження біомеханічних параметрів

- Стерильність без антигенних ефектів 

- П‘ятирічний термін придатності

Фіксація та адаптація пластин
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Переваги

-  Визнана аугментаційна техніка з новим      

матеріалом

-  Суттєве скорочення тривалості операції 

-  Безпека від ускладнень в донорській ділянці

-  Відсутність обмежень на аугментаційний 

матеріал

Заповнення дефекту аугментаційним матеріалом

Shell техніка
з maxgraft® cortico

Простір між аугментованою ділянкою та кортикальною пластиною заповнюється кістковозамінним 
матеріалом. Після цього аугментовану ділянку рекомендовано покрити бар’єрною мембраною  
(Jason®, або collprotect®) та ушити м’які тканини без натягу.  

Специфікація продукту
Кортикальна пластина maxgraft® cortico

Код                                Розмір                               Кількість
.....................................................................................................
31251                               25 x 10 x 1 мм                     1 од./уп.
31253                               25 x 10 x 1 мм                     3 од./уп.

Інструмент для розрізу пластин cortico trimmer

Код                                     Кількість
......................................................................................................
34000                                            1 од.

Природна кісткова регенерація 
Задля сприяння остеосинтезу, для заповнення 

дефекту можна застосувати алогенні частинки. 

Збережений людський колаген забезпечує від-

мінну остеокондуктивність та сприяє повному 

ремоделюванню. Суміш аутологічного кістко-

возамінного матеріалу або гранульованих PRF 

частинок забезпечує утворення кістки.

Шість місяців після трансплантації, 
помітна поверхнева резобція пластини; 
однак підтримується стабільність



14

maxgraft® bonebuilder 
Індивідуальний алогенний 

кістковий імплантат 

Технологія виготовлення maxgraft® bonebuilder 

maxgraft® bonebuilder забезпечує користувачів алогенним 

кістковим імплантатом індивідуально пристосованим до 

дефекту кістки пацієнта. maxgraft® bonebuilder звільняє лікаря 

від необхідності операції забору і адаптації аутологічного 

трансплантата під час кісткової аугментації, суттєво зменшуючи 

біль, ризик ускладнень та тривалість оперативного втручанння.

встановлюється в аугментаційній ділянці без 

зайвих додаткових коригувань. 

При імплантації, блок maxgraft® bonebuilder  

фіксується до щелепної кістки за допомогою 

гвинтів для остеосинтезу і покривається 

матеріалом для кісткової регенерації та 

колагеновою мембраною для захисту від 

резорбції.

На основі CT/DVT здійснюється 
конвертація даних в 3D модель

Відповідно до 
спроектованої 3D
моделі спеціаліст 
компанії botiss 
проектує віртуальний 
блок, який відповідає 
розмірам ділянки для 
аугментації

Індивідуальний алогенний 
кістковий імплантат 
magraft® bonebuilder  
застосовують при 
горизонтальній/
вертикальній аугментації 
гребеня.

Індивідуальне 3D проектування алогенного кісткового імплантату 

для кожного конкретного пацієнта здійснюється віртуально 

спеціалістом компанії botiss або самим лікарем на основі CT/DVT 

сканування кісткового дефекту.

Після остаточної перевірки згенерованих даних лікарем, 

замовлення передається виробнику – Банку Клітин та Тканин 

Австрії, який є партнером компанії botiss, де здійснюється 

конвертація отриманих даних в STL файл та фрезерування 

алогенного кісткового імплантату в стерильних умовах.

Виготовлений за такою технологією кістковий імплантат 

Покази:
- Дефекти кістки

- Атрофія верхньої/нижньої 

щелепи

- Горизонтальна/вертикальна 

аугментація

Переваги
- Індивідуальний алогенний 

кістковий імплантат

-  Звільняє лікаря від 

необхідності операції 

забору аутологічного 

трансплантату

- Покращене загоєння 

аугментаційної ділянки
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Технологія виготовлення
maxgraft® bonebuilder

www.botiss-bonebuilder.com

1. Передача CT/DVT даних

У разі, якщо дизайн кісткового блоку не формується самим 

лікарем за допомогою спеціального програмного забезпечення, 

дані CT/DVT  кісткового дефекту щелепи пацієнта передаються 

в компанію botiss або її уповноваженому дистриб’ютору в 

Україні.

2. Проектування індивідуального кісткового блоку

Спеціаліст компанії botiss створює тривимірну модель на 

основі отриманих рентгенологічних даних пацієнта та проектує 

віртуальний кістковий імплантат.  

Блок maxgraft® bonebuilder дозволяє 
провести комплексну реконструкцію 
атрофії щелеп

Кожен блок maxgraft® bonebuilder 
проектується індивідуально до 
розмірів і форми дефекту кістки 
пацієнта

3. Перевірка дизайну якості проектування
 

Лікар отримує електронною поштою тривимірний 

PDF файл із віртуально побудованим блоком  

maxgraft® bonebuilder, за потреби вносить 

зміни в розміри та дизайн кісткового блоку, які 

коригуються у відповідності до побажань  лікаря. 

4. Замовлення

Замовлення на виготовлення блоку приймається 

компанією botiss або її уповноваженим 

дистриб’ютором та надсилається в Банк Клітин 

та Тканин Австрії після остаточного погодження і 

здійснення оплати.

5. Виготовлення кісткового імплантату

maxgraft® bonebuilder виготовляється з людської 

кістки живих донорів у Банку Клітин та Тканин 

Австрії, надсилається стерильним та готовим для 

застосування в межах розмірів  23 x 13 x 13 мм.

maxgraft® bonebuilder  

Код    Назва
...........................................................................................
PMIa   Алографт індивідуальної анатомічної форми
                   Максимальні розміри 23 × 13 × 13 мм
PMIa 2    Додатковий блок для пацієнта

Специфікація продукту
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mucoderm®

collafleece®

collacone® 

collprotect® membrane

Jason® membrane

permamem®

titan pin set

М’якотканинна регенерація
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mucoderm® 
М’якотканинний ксенотрансплантат

Властивості
-  Швидка васкуляризація та інтеграція

-  Відсутність потреби у заборі аутогенного 

м’якотканинного трансплантату

-  Повна інтеграція з тканиною пацієнта

-  Орієнтовні терміни інтеграції від 6 до 9 місяців

-  Простота застосування

-  Наявність трьох зручних розмірів

Покази: 

Імплантологія, 
Пародонтологія, 
Хірургічна стоматологія
-  Пластика дефектів м’яких тканин 

альвеолярного гребеня

-  Нарощування м’яких тканин у поєднанні 

з направленою кістковою регенерацією

- Усунення рецесії коренів зубів

- Закриття післяексткраційних лунок

- Потовщення м’яких тканин у ділянці  

імплантації або кісткової аугментації

Характеристика продукту
mucoderm®

Код  Розмір   Кількість
....................................................................
701520  15 × 20 мм           1 од.
702030  20 × 30 мм           1 од.
703040  30 × 40 мм           1 од.
710210  Ø 10 мм     1 punch*

Гістологія: 3 місяці після імплантації.
Оптимальна інтеграція та відсутність 
запальних процесів

  mucoderm® punch 

mucoderm® — колагеновий м’якотканинний матрикс тварин-

ного походження, отриманий внаслідок багаторівневого про-

цесу очищення та усунення всіх антигенних компонентів при-

родної дерми. mucoderm® забезпечує утворення тривимірного 

матриксу колагену та еластину, здатного до реваскуляризації 

та інтеграції в м’яких тканинах.

mucoderm® є надійною альтернативою аутологічному сполучно- 

тканинному трансплантату самого пацієнта.

Завдяки тривимірній сітці м’яких тканин кров пацієнта з легкістю 

пронизує мембрану mucoderm®, переносячи клітини-господарі 

на поверхню м’якотканинного трансплантату. Реваскуляризація 

м’якотканинного трансплантату mucoderm® його аугментаційна 

властивість та клінічний ефект визначаються рівнем репаратив-

ного потенціалу тканин та здоров’я пацієнта.

СEM: mucoderm® 

.................................................

Легкість застосування mucoderm®  після
регідратації фізіологічним розчином

Моделювання
необхідної форми

...........................

*Доступний комплект (Код: 257110): mucoderm® punch + collacone® max
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Специфікація продукту

collacone® 

Код    Форма       Розмір                                                    Кількість
.....................................................................................................................
511112        висота ~ 16 мм                         12 од./уп.
          ширина: верхньої частини — 11 мм  
          нижньої частини —7 мм

collacone® 
Природний колагеновий конус

Покази:

Імплантологія,
Пародонтологія,
Хірургічна стоматологія

-  Післяекстракційні лунки

-  Дефекти після біопсії

- Невеликі раневі дефекти 

-  Стабілізація кров‘яного  

згустку в кісткових дефектах

-  Закритий синус-ліфт
Властивості
-  Резорбція впродовж 2-4 тижнів

-  Стабілізація кров’яного згустку та 

 ефективний локальний гемостаз у рані

-  Збереження цілісності при 

 встановленні в рану

-  Захист поверхні рани

-  Тривимірна матриця для

 тканинної регенерації  

-  Контроль за процесом загоєння рани

-  Природній колагеновий склад

-  Гемостатична активність

collacone® — вологостійкий пластичний розсмоктуваний при-

родний колагеновий матеріал з кровоспинною властивістю.

Завдяки губчастій та податливій структурі і спеціальній конічній 

формі collacone® — оптимальний у застосуванні в післяекстрак-

ційних лунках в якості матриксу для формування та дозріван-

ня нової кістки. collacone® пропонує простий, але ефективний 

та передбачуваний підхід до лікування та збереження об‘єму      

післяекстракційних лунок.

................................................

Вологостійкість collacone®, швидке погли-
нання крові і стабілізація кров‘яного 
згустку.

СЕМ: Тривимірність структури 
колагенових фібрил  collacone®

1 G. Cardaropoli et al. J Clin Periodontol 2003; 30: 809-818

СЕМ: collacone®

..................................................

Клінічне застосування collacone®



19

collafleece® 
Природний кровоспинний колаген

Властивості
- Надзвичайно ефективний локальний гемостаз 

- Швидка деградація шляхом ферментативної реакції

- Зручність застосування

- Висока адгезивність у рідинному середовищі

- Фіксація і збереження кров‘яного згустку в рані

Покази: 

Імплантологія, 
Пародонтологія, 
Хірургічна стоматологія

- Невеликі раневі дефекти

- Захист мембрани Шнайдера

- Післяекстракційні лунки

- Дефекти після біопсії

- Дефекти тканин після забору

  трансплантату

- Покриття аугментаційних ділянок

Специфікація продукту
collafleece®

Код                      Розмір                                     Кількість
.............................................................................................................
680412                      20 × 20 мм                                   12 од./уп.

Колагеновий фліс collafleece® — природний колаген з ней-

тральним рівнем pH, вологостійкий кровоспинний засіб. Ге-

мостатичні властивості колагену реалізуються створенням 

умов для адгезії та наступної дегрануляції тромбоцитів з ви-

вільненням факторів згортання крові.

Завершенням цього процесу є каскад коагуляції та гемостаз 

у рані. Колагеновий фліс collafleece® з успіхом може бути ви-

користаний при лікуванні післяекстракційних лунок та інших 

відкритих ран, сприяючи створенню на їх поверхні природних 

кров’яних пов’язок.

collafleece® повністю та цілком ремоделюється через чотири 

тижні.  СЕМ: Колагеновий фліс collafleece® 

СЕМ: Тривимірність структури колагенового 
флісу collafleece®

Вологостійкість колагенового флісу 
collafleece®  та швидке поглинання крові.

Вологостійкість колагенового флісу 
collafleece® та швидке поглинання крові

Пакування колагенового 
флісу collafleece®
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collprotect® membrane 
Природна колагенова мембрана

Властивості
-  Тривимірний природний колагеновий  

матрикс

-  Контрольоване загоєння ран та фіксація 

кров‘яного згустку

-  Легкість застосування у сухому і змоченому 

вигляді

- Проникливість для клітин і кровоносних 

судин

- Природна колагенова структура

Покази:  

Імплантологія,
Пародонтологія,
Хірургічна стоматологія
-  Горизонтальна / вертикальна аугментація 

альвеолярного гребеня

-  Хірургія післяекстракційних лунок

-  Синус-ліфт

-  Захист та закриття пошкоджень 

мембрани Шнайдера

-  Дефекти, спричинені фенестрацією та 

дегісценцією рани

-  Внутрішньокісткові дефекти

-  Фенестраційні дефекти

Специфікація продукту
collprotect® membrane

Код      Розмір        Кількість
....................................................................
601520      15 × 20  мм                 1 од.
602030      20 × 30  мм                1 од.
603040      30 × 40  мм                1 од.

Гістологія: 6 тижнів після імплантації 
мембрани collprotect®: кровоносні 
судини проникли крізь пористу 
структуру мембрани, видимі колагенові 
фібрини, процес резорбції відбувається 
без ознак запалення.

Мембрана collprotect® — природна колагенова мембрана із перехресними волок-

нами. Пориста колагенова тривимірна структура контрольовано забезпечує необ-

хідний бар’єр для направленої кісткової та м’якотканинної регенерації при загоєнні 

післяопераційної рани.

Особлива структура перехрещених колагенових волокон мембрани collprotect® 

не перешкоджає проростанню кровоносних судин у ділянку кісткової регенерації. 

Резорбція мембрани collprotect® зазвичай відбувається без супроводжуючого за-

пального процесу та інших ускладнень, навіть у разі виникнення післяопераційної 

дегісценції рани. Унікальні біологічні властивості мембрани collprotect®  є гарною 

основою прогнозованого загоєння аугментованих тканин.

.................................................
СЕМ: Мембрана collprotect® СЕМ: Мембрана collprotect® 
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collprotect® membrane 
Природна колагенова мембрана

.......................

Jason® membrane 
НКР/НТР мембрана тваринного 
перикарду

Властивості
- Довготривала (12-24 тижні) 

бар‘єрна функція 

-  Приблизна товщина: 0,2-0,4 мм 

-  Легкість застосування у сухому та 

змоченому вигляді

-  Легка регідратація без потовщення 

і збільшення об‘єму

-  Швидка васкуляризація завдяки 

тривимірній структурі 

-  Міцність природного перикарду

- Резистентність при розтягуванні, 

фіксації швами та пінами

Покази: 

Імплантологія,  
Пародонтологія, 
Хірургічна стоматологія

- Горизонтальна та

  вертикальна аугментація

-  Реконструкція        

  альвеолярного гребеня

-  Післяекстракційні лунки

- Збереження об‘єму 

  альвеолярного гребеня

-  Синус-ліфт

- Захист мембрани Шнайдера

-  Дегісценція імплантату

-  Внутрішньокісткові дефекти 

-  Фуркаційні дефекти 

Специфікація продукту
Jason® membrane

Код          Розмір                Кількість
...................................................................
681520         15 × 20 мм               1  од.
682030         20 × 30 мм               1  од. 
683040         30 × 40 мм               1  од. 

СЕМ: Мембрана 
Jason® 

СЕМ: 
Тривимірність 
структури 
мембрани Jason® 

Пластичність мембрани Jason® після 
регідратації.

Гістологія мембрани Jason®: виняткова 
інтеграція матеріалу при відсутності 
запальної реакції через 24 тижні після 
імплантації.

Мембрана Jason® забезпечує довготривалу і адекватну 

бар’єрну функцію впродовж дванадцяти – двадцятичотирьох  

тижнів при здійсненні направленої регенерації тканин. 

Завдяки унікальному процесу виробництва мембрани Jason®  

було збережено первинну пластичність та міцність природного 

перикарду в поєднанні з подальшим повільним і прогнозова-

ним розсмоктуванням його в оперованій ділянці після завер-

шення бар‘єрної функції.



22

+

hard tissue

maxgraft® bonebuilder 
concept

Recession coverage

Покази: 

Імплантологія, Пародонтологія  
Хірургічна стоматологія
- Збереження лунки та форми гребеня

- Горизонтальна/вертикальна аугментація

- Фенестраційні дефекти та дегісценсії

- Ендоосальні дефекти

- Фуркаційні дефекти (І та ІІ клас)

permamem®

Нерезорбуча ПТФЕ бар‘єрна мембрана 

Специфікація продукту
permamem®

Код      Розмір     Кількість
....................................................................

801520      15 x 20 мм            1 од.

802030      20 x 30  мм            1 од.

803040      30 x 40  мм              1 од.

Властивості
- 100% синтетична ПТФЕ мембрана

-  Ультратонка (~0.08 мм)

-  Непроникна для бактерій завдяки щільній структурі 

-  Легке вилучення завдяки мінімальному 

   вростанню м‘яких тканин

- Відсутність необхідності первинного закриття

-  Легка візуалізація завдяки синьому кольору

-  Заокруглені краї гарантують мінімальну травму м‘яких тканин 

-  Легка фіксація швами або пінами

-  Застосування будь-якою стороною

permamem® — надзвичайно тонка, нерезорбуюча, біологічно інертна та біосу-

місна мембрана, на 100% виготовлена з політетрафторетилену (ПТФЕ) високої 

щільності. permamem® зберігає свою структурну цілісність як під час первинного 

встановлення, так і впродовж тривалого часу після встановлення при здійсненні 

направленої регенерації тканин.

Мембрана permamem® дозволяє зберегти форму гребеня та контур м’яких тканин 

без необхідності первинного закриття рани над мембраною та з можливістю 

відкритого загоєння післяекстракційної лунки. Завдяки тому, що закриття 

післяектракційної лунки не здійснюється клаптем, контур слизової оболонки не 

зміщується і тому прикріплена/кератинізована слизова оболонка залишається 

збереженою.

КЛІНІЧНИЙ УСПІХ 
завдяки 

ефективним рішенням 

Клінічне застосування  permamem®

СЕМ: структура
поверхні 
permamem®

.....................
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cerabone®

Jason® membranehard tissue Guided bone regeneration

Shell techniqueRidge preservationmaxgraft® bonebuilder 
concept

Recession coverage Peri-implant soft tissue 
thickening

Immediate implantation

soft tissueКЛІНІЧНИЙ УСПІХ 
завдяки 

ефективним рішенням 

Поділись своїм клінічним 
випадком!

Indication matrix — це спеціальна інтелектуальна платорма та ефективний інструмент, 

який допоможе вам обрати найбільш оптимальний варіант рішення клінічної ситуації, 

подібній у вашого пацієнта.

Навчальна платформа містить >150 клінічних випадків,   
відеороликів та рекомендацій по застосуванню 
біоматеріалів для регенерації тканин  від клінічних експертів 
з міжнародним визнанням.
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Сучасні техніки тканинної регенерації перед-

бачають обов‘язкове застосування бар‘єрних 

мембран для досягнення очікуваного та надій-

Набір титанових пінів
для фіксації мембран 

Фіксація бар’єрної мембрани забезпечує стабільність частинок 

аугментаційного матеріалу та сприяє неускладненому загоєнню 

операційної рани. 

Моноблоковий аплікатор уможливлює легке перенесення 

фіксуючих пінів з контейнера в робочу ділянку. Завдяки 

особливостям конструкції і матеріалів титанових пінів 

виключається їх деформація під час застосування. 

Код Опис
..............................................................................................................................................

440000  Набір титанових пінів

 1 × aплікатор 

 1 × контейнер для 15 титанових пінів 

 1 ×  титанові піни висотою 3 мм (10 пінів)  

440310 титанові піни висотою 3 мм (10 пінів) 

Всі інструменти постачаються нестерильними і перед використанням повинні бути 
простерилізованими. 

Властивості  
- Зручна ергономіка перенесення пінів 

-  Функціональний дизайн

-  Безпечне і легке відкривання контейнеру однією рукою

-  Стійкість пінів до деформації  

Специфікація продукту 

ного результату. 
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Нотатки
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collacone® max

Код Форма     Розмір         Кількість
.........................................................................................................
250001   висота ~16 мм  1 конус
  ширина: верхньої частини ~11 мм, 
  нижньої частини ~7 мм.

Комплект: 

collacone® max + mucoderm® punch

Код Вміст
.........................................................................................................
257110 1 x collacone® max 
           1 x mucoderm® punch (Ø 10 мм)

Специфікація продуктів

Кісткова регенерація

maxgraft® губчасті гранули

Код           Розмір частинок                                   Кількість   
.........................................................................................................
30005                < 2.0 мм  1 x 0.5 мл
30010                < 2.0 мм  1 x 1.0 мл
30020                < 2.0 мм  1 x 2.0 мл
30040                < 2.0 мм  1 x 4.0 мл

maxgraft® кортикально-губчасті гранули

Код          Розмір частинок Кількість  
.........................................................................................................
31005                < 2.0 мм 1 x 0.5 мл
31010                < 2.0 мм  1 x 1.0 мл
31020                < 2.0 мм  1 x 2.0 мл
31040                < 2.0 мм 1 x 4.0 мл

maxgraft® блоки

Код           Розмір Кількість  
........................................................................................................
31111           кортикально-губчастий  1 x блок
          10 x 10 x 10 мм
31112           кортикально-губчастий  1 x блок
          20 x 10 x 10 мм
32111           губчастий 1 x блок  
          10 x 10 x 10 мм 
32112           губчастий 1 x блок  
          20 x 10 x 10 мм  

maxresorb® гранули

Код Розмір частинок    Кількість
....................................................................
20005  0.5 - 1.0 мм (S) 1 × 0.5 мл 
20010  0.5 - 1.0 мм (S) 1 × 1.0 мл 
20105 0.8 - 1.5 мм (L) 1 × 0.5 мл
20120  0.8 - 1.5 мм (L)  1 × 2.0 мл 

maxresorb® блоки

Код          Розмір            Кількість
....................................................................
21211 20 × 10 × 10 мм   1 ×  блок 
21221  20 × 20 × 10 мм   1 ×  блок   

maxresorb® inject

Код       Форма    Кількість
....................................................................
22005       1 × шприц  1 × 0.5 мл
22010              1 × шприц              1 × 1.0 мл
22025              1 × шприц              1 × 2.5 мл

кортикальна пластина maxgraft® cortico 

Код                   Розмір                                          Кількість 
.........................................................................................................
31251                   25 x 10 x 1 мм     1 од./уп.
31253                   25 x 10 x 1 мм    3 од./уп.

maxgraft® bonering 3.3
(Висота 10 мм, рекомендований  для імплантату від Ø 3.3 мм,
до Ø 3.6 мм) 

Код                     Розмір                                           Кількість
.........................................................................................................
33160                  Ø 6 мм                                              1 блок
33170                  Ø 7 мм                                              1 блок

maxgraft® bonering 4.1
(Висота 10 мм, рекомендований  для імплантату від  Ø 4.1 мм,

Код                  Розмір                             Кількість
.........................................................................................................
33174                  Ø 7 мм                               1 блок

maxgraft® bonebuilder 

Код Опис
.........................................................................................................
PMIa            Індивідуальне проектування та  виготовлення   
                    алогеного кісткового імплантату із губчастого шару 
                    кістки живого донора  
                    макс. розміри 23 × 13 × 13 мм
PMIa 2     Додатковий блок для пацієнта

maxgraft® bonebuilder модель

Код Опис
.........................................................................................................
32100  Iндивідуальна 3D модель дефекту і пластиковий                     
                     блок bonebuilder (для демонстраційних цілей)

cerabone® гранули
Код Розмір частинок       Кількість
.................................................................... 
1510     0.5 – 1.0 мм      1 × 0.5 мл 
1511          0.5 – 1.0 мм      1 × 1.0 мл 
1512     0.5 – 1.0 мм      1 × 2.0 мл 
1515     0.5 – 1.0 мм      1 × 5.0 мл
1520     1.0 – 2.0 мм      1 × 0.5 мл 
1521     1.0 – 2.0 мм      1 × 1.0 мл 
1522     1.0 – 2.0 мм               1 × 2.0 мл 
1525     1.0 – 2.0 мм      1 × 5.0 мл

cerabone® блок

Код                Розмір       Кількість
....................................................................
1720  20 × 20 × 10 мм        1 × блок
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Специфікація продуктів

М‘якотканинна регенерація
collafleece®

Код                     Розмір                                       Кількість
..............................................................................................................
680412                      20 × 20  мм                12 од./уп.

mucoderm®

Код                Розмір                                        Кількість 
.........................................................................................................
701520                15 × 20 мм                                          1 од.
702030                20 × 30 мм                                         1 од.
703040                30 × 40 мм                                        1 од.
710210                Ø 10 мм                                         1 punch*

collacone® 

Код   Форма        Розмір                Кількість 
.............................................................................................................
511112        ~16 мм висота,                           12 од./уп.
                                       ширина: 
                                       верхньої частини ~11 мм
                                       нижньої частини ~7 мм

permamem® 

Код            Розмір   Кількість
.............................................................................................
801520        15 x 20 мм        1 од.
802030        20 x 30 мм        1 од.
803040        30 x 40 мм        1 од.

collprotect® membrane

Код                     Розмір                            Кількість
..........................................................................................
601520                    15 x 20 мм                        1 од.
602030                     20 x 30 мм                        1 од.
603040                     30 x 40 мм                        1 од.

Jason® membrane

Код                     Розмір          Кількість
.........................................................................................
681520                     15 × 20 мм                  1 од.
682030                     20 × 30 мм                  1 од.
683040                     30 × 40 мм                  1 од.

Хірургічний набір maxgraft® bonering

Код               Специфікація
....................................................................
33000                1 × трепан 7 мм
               1 × трепан 6 мм
               1 × планатор 7 мм
               1 × планатор 6 мм
               1 × діамантовий диск 10 мм
               1 × діамантовий тюльпан 3 мм

Набір титанових пінів

Код                                              Кількість
.........................................................................................................
440000            набір титанових пінів                     1 набір
440310            титанові піни висотою 3 мм                       10 пінів

Інструменти

Утримувач bonering fix

Код                                              Кількість
........................................................................................................
33010        утримувач  bonering                                         1 од.

*Доступний комплект (Код: 257110): 
mucoderm®  punch + collacone® max

Інструмент для розрізу пластин  cortico trimmer

Код                                              Кількість
.......................................................................................................
34000                                                                                     1 од.

(Кожен упако-
ваний в 
стерильну 
упаковку)
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