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КІСТКОВА регенерація      тел.:  +38 099 400 32 44       +38 098 000 32 44     e-mail: info@implantiss.com
                                                                                                                                                        +38 073 400 32 44       +38 096 000 32 44                  

cerabone®   
100% чистий бичачий кістковий мінерал

maxresorb®   
Синтетичний двофазний фосфат кальцію 

20005 гр. 0,5 - 1,0 мм 0,5 мл € 53
...................................................................
20010 гр. 0,5 - 1,0 мм    1,0 мл € 73
...................................................................
20105 гр. 0,8 - 1,5 мм    0,5 мл € 53
................................................................... 
20120  гр. 0,8 - 1,5 мм    2,0 мл € 108

1510 гр. 0,5 - 1,0 мм 0,5 мл € 66
...................................................................
1511 гр. 0,5 - 1,0 мм 1,0 мл € 91
...................................................................
1512 гр. 0,5 - 1,0 мм 2,0 мл € 138
................................................................... 
1515 гр. 0,5 - 1,0 мм 5,0 мл € 222
...................................................................
1520 гр. 1,0 - 2,0 мм 0,5 мл € 66
...................................................................
1521 гр. 1,0 - 2,0 мм 1,0 мл € 91
...................................................................
1522 гр. 1,0 - 2,0 мм 2,0 мл € 138
................................................................... 
1525 гр. 1,0 - 2,0 мм 5,0 мл € 222

Властивості
–  60% HA/40% β-TCP

–  Остеокондуктивність

–  Надвисока пористість

–  Термін резорбції 3-4 міс.

maxresorb®   
Синтетична ін’єкційна кістковозамінна паста

cerabone®  plus   
Кістковий замінник бичачого походження з гіалуронатом

Властивості
– Тваринне походження

– Макро та мікропористість структури

– 100% стерильність і безпека від КГЕ

– Термін інтеграції 6-9 міс.

1810 гр. 0,5 - 1,0 мм 0,5 мл € 79
................................................................... 
1811    гр. 0,5 - 1,0 мм    1,0 мл  € 108
...................................................................
1820 гр. 1,0 - 2,0 мм 0,5 мл     € 79
................................................................
1821        гр. 1,0 - 2,0 мм      1,0 мл    € 108

Властивості
– Об'ємна стабільність

– Клейкість та пластичність після гідратації

– Ефективне заповлення дефектів

– Економія часу

22005 1 шприц 0,5 мл € 78
...................................................................
22010     1 шприц   1,0 мл € 102
...................................................................
22025   1 шприц  2,5 мл € 135

Властивості
– 100% синтетичний та безпечний матеріал

– Об'ємна та механічна стабільність

– Цілковита резорбція

– Остеокондуктивність

– Легке контурування дефектів

– Мінімальна міграція гранул під 

час застосування.

– Регенеративна активність

– Остеокондуктивність

– Відсутність ефекту вимивання 
кров'ю

– Об'ємна та механічна стабільність

– Безпечність та надійність

– 100% синтетичний та  резорбуючий

– Гідрофільність поверхні



М’ЯКОТКАНИННА регенерація

Jason® membrane Мембрана тваринного перикарду

681520 15x20 мм 1 од. € 88
..................................................................
682030  20x30 мм 1 од. € 130
..................................................................
683040 30x40 мм 1 од. € 188

511112 11x16 мм 12 од./уп. € 88
..................................................................

Властивості
–  Природна довготривала бар'єрна функція

–  Резистентність при розтягуванні
– Тонка, без потовщення 

після гідратації

collprotect® membrane Природна колагенова мембрана

601520 15x20 мм 1 од. € 88
..................................................................
602030  20x30 мм 1 од. € 130
 .................................................................
603040 30x40 мм 1 од. € 188

Властивості
–  Природна колагенова структура

–  Без штучно-перехресних волокон

– Контрольована деградація

permamem®                            ПТФЕ бар'єрна мембрана 

Властивості
– Ультратонка: 0,08 мм

– Непроникна для бактерій

801520 15x20 мм 1 од. € 67
..................................................................
802030 20x30 мм 1 од. € 94 
..................................................................
803040 30x40 мм 1 од. € 135

mucoderm®                          М'якотканинний ксенотрансплантат

Властивості
– Швидка васкуляризація та інтеграція

– Заміщення м'яких тканин без забору аутографту

701520 15x20 мм 1 од. € 153
..................................................................
702030 20x30 мм 1 од. € 194
..................................................................
703040 30x40 мм 1 од. € 276
.................................................................. 
710210      Ø 10 мм         1 punch      € 59

collacone® Колагеновий гемостатик (конус)

Властивості
– Резорбція впродовж 2-4 тижнів 

– Природний колагеновий склад 

collafleece® Колагеновий гемостатик (губка)

Властивості
– Ефективний локальний гемостаз

– Захист/загоєння рани 

– Резорбція впродовж 2-4 тижнів 

– Зручність застосування

– Повна інтеграція з 
тканиною пацієнта 
впродовж 6-9 міс.

– Легка візуалізація та вилучення 
(синій колір) 

– Легкість застосування у сухому і
 зволоженому вигляді 

– Легкість застосування у сухому
 і зволоженому вигляді 

– Відсутність необхідності 
первинного закриття

– Стабілізація кров'яного згустка– 

Зручна конічна форма

512212 20x20 мм 12 од./уп. € 231
..................................................................



Fon: +49 33769 / 88 41 985

Fax: +49 33769 / 88 41 986

www.botiss-dental.com

facebook: botissdental 

Innovation. 

Regeneration. 

Aesthetics.
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IMPLANTISS

вул. Руська, 245

58023 м. Чернівці, Україна

вул. Євгена Коновальця, 44А

01133 м. Київ, Україна

Відправлення матеріалів здійснюється в день замовлення одним із обраних Вами поштових перевізників або у будь-який зручний для 
Вас спосіб.

botiss
biomaterials

bone & tissue  
regeneration

інноваційність

   регенерація

       естетика

тел. + 38 099 400 32 44
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        + 38 096 000 32 44

botiss biomaterials GmbH

Hauptstr. 28 15806 Zossen

Germany

пр-кт Шевченка, 4Д 

65000, м. Одеса, Україна

info@implantiss.com
www.implantiss.ua
facebook: Implantiss 
Institute

Весь асортимент матеріалів доступний для Вас у будь-який час в необхідній кількості. Спеціально підготовлені менеджери здійснюють 
консультації  та  відправляють  замовлення  щоденно,  з  понеділка  по  п‘ятницю  —  від  09:00  до  18:00  та  у  суботу  від  09:00  до  14:00.  
Замовлення приймаються за телефоном, електронним зв‘язком та безпосередньо в офісах IMPLANTISS.

Наведені в прайс-листі ціни дійсні від 1 січня 2023 р. Розрахунок здійснюється в національній валюті України згідно з комерційним
курсом на день оплати. Діють додаткові спеціальні пропозиції (www.implantiss.com).
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