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Походження: свиняча дерма

Склад: природній безклітинний колаген

Розмір 15 × 20 мм / 20 × 30 мм 

/ 30 × 40 мм / Ø 10 мм

Товщина: 1.2 - 1.7 мм

Термін: Інтеграція через 6-9 мсяців

Характеристика: Повністю резорбуючий 

матрикс

mucoderm® 

ЗСЕРЕДИНИ



Легкість у застосуванні після регідратації
Оптимальний час гідратації для покращення біомеханічної стабільності - 10-20 

хвилин1.         
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Гідратація в NaCl

mucoderm® 

mucoderm® - це природній, пористий, безклітинний, і повністю резорбуючий 

колагеновий матрикс для м‘якотканинної аугментації. mucoderm® сприяє 

своєчасній реваскуляризації та інтеграції м‘яких тканин. Завдяки однорідній 

структурі колагенових волокон та унікальним біологічним властивостям, 

mucoderm® є надійною альтернативою аутологічному сполучнотканинному 

трансплантату.

Успішне рішення для м‘якотканинної аугментації Покращена естетика і 

задоволеність пацієнта

Високий рівень безпеки
Багатоступеневий процес очищення забезпечує усунення всіх 

неколагенових білків, клітин, потенційних імуногенів, а також 

бактерій та вірусів. Гамма-опромінення додатково гарантує 

стерильне пакування продукції. 

Тривимірний колагеновий матрикс сприяє своєчасній 

реваскуляризації та оптимальній інтеграції в оточуючі 

тканини, забезпечуючи відмінний естетичний результат2,4,5 

із зменшенням болю та дискомфорту у пацієнта11. 

вебінари botiss:
Джованні Зукеллі

П‘єрпаоло Кортелліні

Алессандро Россі

Массімо Фросечi

Адріан Касай

Девід Ботонд Хангяші
та багато інших...

Гомогенний 3D матрикс 
Ефективна матриця для проліферації 

(м‘якотканинних) клітин та відмінний 

путівник для проростання кровоносних 

судин2,3.  
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mucoderm®: CE 0483 схвалено 

директивою 93/42/EEC 

надійна форма та стабільність товщини6,8

наукових досліджень 
в 2015/16

>30 

Час гідратації [хв.]

Проф. д-р Адріан Касай:  Виходячи 
з свого клінічного досвіду 
та досліджень, я виявив, 
що матрикс mucoderm® є 
ефективною, високобезпечною 
і зручною для пацієнта 
альтернативою донорському 
піднебінному транслантату для 
процедур закриття рецесій. В 
результаті я завжди отримую 
відмінний природний естетичний 
вигляд м‘яких тканин, що 
відповідає очікуванням пацієнта.

>6 років 
клінічних 

спостережень



Покращена естетика і 

задоволеність пацієнта

Клінічний успіх 
Закриття рецесій
до 91%6,7 

(I-III клас Міллера)

1: Kasaj et al. Clin Oral Investig. 2016; 20(6):1303-15. Epub 2015
2: Pabst et al. Odontology. 2016; 104(1):19-26. 
3: Pabst et al. J Periodontal Res. 2014; 49(3):371-81. Epub 2013
4: Rothamel et al. Head Face Med 2014; 10: (10)
5: Zafiropoulos et al. 2016. J Indian Soc Periodontol; 
doi:10.4103/0972-124X.181245
6: Cosgarea R. 2016. Quintessence Int. 47(9):739-47.

Високий рівень комплаєнтності

навчальних заходів 
організованих botiss лише в 2015/16

 >100

ЗВ‘ЯЗОК З НАМИ 
botiss@implantiss.com

Більше клінічних випадків: www.indication-matrix.com!

Застосування

Закриття множинних рецесій модифікованим коронально переміщеним клаптем за допомогою тунельної техніки 
17 місяців

18 місяців

6 місяців

 Проф. П.Віндіш і д-р. Б. Молнар, Університет Земмельвайса, Будапешт, Угорщина 

Реконструкція щелепи при недостатній вестибулярній поверхні та відсутності 
прикріплених ясен.     

Потовщення м‘яких тканин при негайній імплантації.       

ПОВЕРНЕННЯ ПОСМІШКИ ВАШОМУ ПАЦІЄНТУ

          Переваги:
       Скорочення тривалості операції9,10

    Зменшення кровотечі під час та після операції9,10

Безпека від ускладнень9,10

7: Cieślik-Wegemund. 2016 J Periodontol. 17:1-15.
8: Schmitt et al. J Clin Periodontol. 2016; 43(7):609-17.
9: Nocini et al. 2014. J Craniofac Surg.;25(3):799-803
10: Kasaj et al. 2014. Quintessence Int. 2016; 47(9)
11. Scrascia A., personal communication 2016; data to be 
submitted, Rome, Italy

>30 
поточних досліджень

в15 країнах 
 >50 фахівців

Проф. д-р Антон Скулеан: В багатьох 
випадках я використовую 
mucoderm® як альтернативу 
сполучнотканинному 
трансплантанту. Завдяки високій 
біосумісності та відмінним 
біомеханічним властивостям, 
mucoderm® відмінно підходить 
для тунельної техніки. Крім того, 
матеріал слугує відмінним носієм 
біологічно активних речовин і 
факторів росту.

Проф. Джованні Зукеллі: Додаткове 
застосування mucoderm® при 
техніці коронально переміщеного 
клаптя сприяє потовщенню м‘яких 
тканин та покращенню якості 
прикріплених ясен. Ці два фактори 
є критичними для досягнення 
довготривалої стабільності 
результату закриття рецесій.

Покази:

- м‘якотканинна аугментація 5,8

- ясеннні рецесії 6,7

- розширення площі                                                                                                              

прикріплених ясен9

- м‘якотканинна                                       

трансплантація з НКР/НТР

- закриття екстракційних лунок

Рецесії

Потовщення м‘яких тканин 
д-р А.Пуйшіс, Вільнюс, Литва

Вестибулопластика

Знайомтеся з корисними 

порадами та інструкціями 

по викоритсанню 

в „хірургічному 

протоколі mucoderm®“:

www.botiss-dental.com

Пров. А.Скулеан і д-р Р. Косгареа, Бернський університет, Марбургський університет, Швейцарія, Німеччина


