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Zaawansowane biomateriały 
dla stomatologii

TRIAGEN ® – nowy standard w GBR 
 

Co to jest? 

TRIAGEN® 
- to zaawansowana linia substytutów kostnych do regeneracji 

kości dla gabinetów stomatologicznych oraz klinik,  
- wywodzi się z 15-letniego doświadczenia w ortopedii, gdzie 

ten sam materiał jest wszczepiany dla dużych rekonstrukcji 
kości. Ta sama wiedza biotechnologiczna i ten sam proces 
produkcji są obecnie stosowane do tworzenia materiałów 
kościo-zastępczych w chirurgii szczękowo-twarzowej, 

- jest zaprojektowany i wykonany w całości we Włoszech. 

Dlaczego końska kość? 
 
TRIAGEN® jest materiałem heterologicznym pochodzenia                        

końskiego. To najsłuszniejszy wybór a nie szansa. 

Etyka TRIAGEN®  jest akceptowany przez pacjenta. W  
populacjach etnicznych gdzie wiele osób należy 
do różnych religii, pacjenci czasem nie akceptują 
innych przeszczepów kostnych (np. świń lub bydła 
BSE). 

Bezpieczeństwo TRIAGEN®  jest bezpieczny. Dyrektywa UE 2003/32 / CE1 
określa materiały pochodzące od koni jako 
bezpieczniejsze, ponieważ choroby, przenoszone 
od koni na ludzi, są do tej pory nieznane. 

Osteokondukcja 

TRIAGEN®  jest osteokonduktywny. Ssaki wykazują bardzo 
podobną strukturę kostną. Końska kość posiada 
budowę wykazującą taką samą strukturę jak 
ludzka kość. 

 



Enzymatyczna deantygenacja:  
Biotechnologia służąca chirurgii szczękowej 
 

Zabieg deantygenacji oznacza wyeliminowanie wszystkich elementów, które układ 
odpornościowy człowieka rozpoznaje jako antygeny, wywołujące niepożądane reakcje. 
 
 

Proces produkcyjny TRIAGEN ® uzyskuje się poprzez proces deantygenacji 

enzymatycznej, który został opracowany przez włoską 
firmę Bioteck - lidera w dziedzinie produkcji 
materiałów kościozastępczych. 
 
Proces enzymatyczny jest wysoce zaawansowaną 
metodą. Jest oparty na zastosowaniu najnowszej 
generacji procesów biotechnologicznych. 
 

Zeskanowany obraz pod 
mikroskopem elektronowym 

 
 

  

 
 
Proces enzymatyczny eliminuje 
wszystkie niepożądane komórki.  
(SEM Service, Zakład Biologii, 
Uniwersytet w Padwie, Włochy i 
prof N. Pennelli Histologiczne Lab. 
Padova, Włochy) 
 

Barwienie hematoksyliną i 
eozyną 

 
 
 

Proces enzymatyczny ma dwa główne zadania:  
- Stosowana temperatura wynosi 37°C a nie jak do tej pory miało to miejsce w 

temperaturach wyprażających struktury kolagenowe.  
 

- Proces jest selektywny dzięki czemu TRIAGEN ® posiada unikalne w skali światowej 

właściwości. 

Przekrój ludzkiej tkanki kostnej Przekrój końskiej tkanki kostnej

ji
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37 ° C: czy jest to naprawdę tak ważne? 
 
Natura mówi, że jest ... 
 
Niektórzy producenci stosują sposób deantygenacji termicznej - podgrzewania materiału 

do bardzo wysokiej temperatury (powyżej 600 °C).Składniki organiczne sublimują i mogą być 
łatwo usunięte.  

Niestety taki sposób powoduje pewne modyfikacje chemiczne i fizyczne właściwości 
mineralnych kości, zmieniając zarówno jej morfologię jak i właściwości mechaniczne. 
Właściwości biologiczne są zagrożone: termiczne przetworzone biomateriały kostne są nie 
tylko zbyt delikatne, ale również bardzo powoli resorbowalne, nie pozwalając na osiągnięcie 
prawdziwej regeneracji kości. 

Kompletna przebudowa Efekty kolagenowe

  Kolagen kostny typu I. Jakie własności?  
 
TRIAGEN ® zawiera, wewnątrz swojej struktury, kolagen kostny typu I bez zmian. 

 
Zastosowanie obróbki termicznej w temp. 37 °C w materiale kościo-zastępczym 

pozwoliło zachować naturalny kolagen, co umożliwia jego całkowitą przebudowę w 
kość własną pacjenta. Co więcej, nie występuje ryzyko zarażenia chorobą BSE, jak 
może mieć to miejsce w przypadku zastosowania materiału kościo-zastępczego 
pochodzenia wołowego. 


