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cerabone® 

ЗСЕРЕДИНИ

Природний кістковозамінний 
матеріал бичачого 

походження

cerabone® 



cerabone® 

Чистота і безпека 
Унікальний запатентований процес виробництва cerabone® передбачає три 

стадії високотемпературного нагрівання, що усуває всі можливі органічні 

компоненти, включаючи потенційні бактерії, віруси та пріони. Нагрівання 

забезпечує утворення кристалічної та чистої біологічної кісткової тканини 

без органічних компонентів2, при цьому зберігаючи  природню пористість та 

структуру поверхні кісткового мінералу.

Що таке кристалічність?

Кристали характеризуються високою 

впорядкованістю компонентів на молекулярному 

підгрунті. Видозміни в кристалічності міняють 

динаміку резорбції кістковозамінного матеріалу5, 

але це не впливає на чіткість гранул.

Що таке нагрівання?

Як правило, нагрівання - це 

високотемпературна обробка певного 

матеріалу. Для cerabone®, 

запатентована процедура виробництва була 

розроблена таким чином, щоб зберегти 

природню пористість матеріалу під час 

нагрівання і забезпечити його 100% безпеку.

Біофізичні 
характеристики

біологічний 
кістковий 

апатит

 100%

Змішування cerabone® 
з аутологічною 
кістковою стружкою

Застосування 
cerabone® змішаного 
з аутологічною 
кістковою стружкою

Шорсткість поверхні та остеокондуктивність

Завдяки унікальному процесу виробництва cerabone® збережена 

природна шорсткість поверхні, що сприяє адгезії клітин, кровоносних 

судин та протеїнів до поверхні матеріалу.

> 70 наукових і  
клінічних робіт

максимум надійності
наукового і клінічного 
досвіду

> 15 років
простір для нового кісткового матриксу

дрібні великі

країнах

використовується у
більш ніж  90 

Сполучені пори
і гідрофільність
 

cerabone® є високопористим кістковозамінним матеріалом:  ~65-80% 

пористості з середнім розміром пор ~600-900 µm. Макропористість 

сприяє проростанню кровоносних судин та формуванню кістки, а 

капілярний ефект мікропор забезпечує швидке змочування кров‘ю 

матеріалу3. Після регідратації, гранули набувають пластичної форми і 

легко застосовуються в місці дефекту. 

міграція й адгезія клітин



клінічних користувачів
у всьому світі (2015)

> 20.000 

Інтраопераційна 
презентація дефекту

Застосування дрібних 
гранул cerabone®

Покриття колагеновою 
мембраною

Рентгенограма 22 місяці 
після операції: повне 
заповнення дефекту

ПОКАЗИ
Імплантологія, щелепно-

лицева хірургія

- Горизонтальна аугментація

- Вертикальна аугментація

- Збереження гребеня

- Периімплантитні дефекти

- Збереження лунки

- Аугментація кісткових 

дефектів

Пародонтологія

- Фуркаційні дефекти (клас I - II)

 

Реконструкція 
вестибулярної кістки 

Д-р K. Хмелевські,

Польща

Регенерація 
пародонтального 

внутрішньокісткового 
дефекту

д-р. З. Косгареа та

проф. д-р A. Скулеан, 

Німеччина і Швейцарія

1 Brown et al. 1999
2 Tadic et al. 2004
3 Gauthier et al. 1998

4 Fathi et al. 2008
5 Panagiotou et al. 2015

Доцент Ставрос Пелеканос (Греція):
Я використовую cerabone® протягом останніх 
декількох років з відмінними результатами. 
Основними показами до застування в 
моїй щоденній практиці є горизонтальні й 
вертикальні кісткові дефекти під час або перед 
імплантацією з використанням резорбуючих 
і нерезорбуючих мембран для НКР процедур. 
Основними властивостями матеріалу є об‘ємна 
стабільність і клінічні результати , тому я 
завжди рекомендую використовувати його 
при подібних показах.

Гістологія 6 місяців після синусліфту 
з cerabone®: інтеграція гранул та 
формування нової кістки на поверхні

Потрійне стерильне пакування забезпечує 

найвищі клінічні стандарти

пацієнтів (2015)

Used to treat

 > 400.000 

Остеоінтеграція та об‘ємна стабільність
Високотемпературна обробка бичачої кістки збільшує її кристалічність4,2, 

що робить cerabone® стійким до швидкої резорбції та забезпечує його 

довготривалу об‘ємну стабільність. 

постійна структурна підтримка

Клінічні покази

Переглядайте вебінар

Д-ра. Штайгмана про 

cerabone® та інші вебінари на
www.botissacademy.com

Більше зображень, клінічних випадків та відео з cerabone® на www.indication-matrix.com

Фіксація алогенного 
блоку

Застосування дрібних 
гранул cerabone® у якості 
бар‘єру від резорбції

Розміщення mucoderm®, як 
бар‘єрної мембрани і для 
додаткової м‘якотканинної 
аугментації

Первинне закриття рани Клінічна ситуація 2 місяці 
після операції 

Двоетаповий синусліфт 
з додатковою 

латеральною кістковою 
аугментацією

Проф. д-р Д. Ротамель,

Німеччина

Застосування великих 
гранул cerabone®

Покриття дефекту 
колагеновою мембраною

Клінічна ситуація 6 місяців 
після операції 

Повторне відкриття через 
6 місяців

Аугментація 
альвеолярного 

гребеня

Д-р. A. Надер,

Ліван

Рентгенограма перед 
операцією

Застосування дрібних 
гранул cerabone®

Покриття гранул 
колагеновою мембраною

Повторне відкриття через 
6 місяців

Рентгенограма дефекту 
перед операцією 

Д-р Маріус Штайгман (Німеччина):
Я є одним з перших користувачів 
cerabone®. У щоденній практиці 
я використовую цей матеріал 
при дегісценціях, для регенерації 
атрофованого альвеолярного гребеня і 
для підтримки м‘яких тканин в естетичній 
зоні. Я високо оцінюю його відмінні 
маніпулятивні властивості і виняткову 
довготривалу об‘ємну стабільність. 
Використовуючи cerabone® я знаю, що 

очікувати при повторному відкритті. 

країнах


