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 Zastosowanie biomateriałów 
 

 

 

 
 
Opis:  
Małe granulki tkanki kostnej kortykalnej i gąbczastej lub miksu  
kortykalno -  gąbczastego o rozmiarach od 0,5 do 1mm. 
 
Skład: Czysta kość końska 
 
Reakcja biologiczna: Umieszczony w ubytku kostnym ulega zupełnej 
degradacji z powodu osteoklastycznego działania w sugerowanym 
czasie oczekiwania (zgodnym z czasem metabolizmu). 
 
Działanie: Osteokonduktor. 
 
Chronologia: Materiał musi być umieszczany w wielowarstwowych 
ubytkach bez stosowania ucisku. Przestrzenie pomiędzy granulkami 
będą się bardzo szybko wypełniać nowo uformowaną matrycą kostną, 
którą tworzy – za pośrednictwem procesu mineralizacji - wysoko 
rozwiniętą tkankę kostną o doskonałych cechach mechanicznych. 
Podczas sugerowanego czasu oczekiwania, zależnego od używanego 
produktu (zgodnego z czasem metabolizmu) tkanka będzie całkowicie 
zastąpiona przez endogenną kość. 
Czas metabolizmu:  
dla granulatu  gąbczastego - 4 -6  miesięcy 
dla tkanki kortykalnej -  8-12 miesięcy 
dla MIXu kortykalnej i gąbczastej -  4 -6   miesięcy 
             
Możliwości zmodyfikowania reakcji:  Mieszanie tego produktu z 
częściami autologicznej tkanki kostnej zmienia (skraca) czas resorpcji. 
 
Działania w celu polepszenia reakcji: Produkt prezentuje neutralną 
reakcję; redukuje wielkość ubytku poprzez działanie 
osteokondukcyjne.  
 
Przygotowanie produktu: Zwilżyć  produkt sterylnym roztworem soli 
fizjologicznej o temperaturze pokojowej.  Czas nawilżania  około 5 
minut. 
Jeśli zachodzi potrzeba, leki w płynie (antybiotyki, środki 
uśmierzające)  mogą być dodawane do roztworu soli. 
Czas przydatności: może wynieść od 15 do 30 dni zależnie od ilości 
produktu i dodanych leków. W przypadku poważniejszego krwawienia 
należy założyć tampon, aby uniknąć wypłukania produktu. 
Sterylizacja produktu: Jest to produkt jednorazowego użytku i nie 
może być sterylizowany więcej niż raz. Dostarczany produkt jest 
sterylizowany promieniowaniem beta 25KGY 

 

 



 

       

 
 

        
 

 

 

 

Implanty ▪ Biomateriały ▪ Bone Management ▪ Zestawy chirurgiczne ▪ Odbudowa kostna ▪ Piezochirurgia 
3Z Sp. z o.o.,   ul. Wyszyńskiego 85,   41-940  Piekary Śląskie,  tel.   32 767 70 70 , 601 675 867 , 663 191 261   www.trzecizab.pl,  info@trzecizab.pl 

 

 
 

 

Opis:  
Tkanka kostna w formie struktury gąbczastej. 
Wymiary: 
Flex gąbczasty   1 szt. 25 x 25 x 3 mm 
Skład:  
Czysta kość mineralna pozbawiona tłuszczy i zawierająca kostne 
białka kolagenowe. 
Pochodzenie:  
Kość końska 
Biologiczna reakcja:  
Zastosowana w ubytku kostnym podlega kompletnej resorpcji z 
powodu osteoklastycznego działania  w  określonym czasie 
oczekiwania (patrz czas metabolizmu). 
Działanie :  
Osteokondukcyjne 
Chronologia:  
Materiał w formie gąbczastej musi być umieszczany 
wielowarstwowo w ubytkach. Trabekularne przestrzenie będą się 
szybko zapełniać nowo uformowaną matrycą kostną, która - 
poprzez proces mineralizacji - tworzy doskonale rozwiniętą tkankę 
kostną z wysoką opornością mechaniczną. Podczas sugerowanego 
czasu oczekiwania zależącego od rodzaju zastosowanych 
produktów zostanie zupełnie zastąpiona przez kość endogenną. 
Działanie osteoklastyczne będzie powodować całkowitą przemianę 
i będzie zmieniać produkt w ciągu 12 miesięcy w zależności od 
użytej ilości (zasięg powierzchni), fizjologicznych warunków i wieku 
pacjenta. 
Czas przemiany:  
Gąbczasta struktura –  4 -6 miesięcy 
                               
Działania umożliwiające modyfikowanie reakcji:  
Mieszanie produktu z częściami autologicznej tkanki kostnej 
różnicuje czas (skraca go) resorpcji. 
Działania w celu polepszenia reakcji:  
Produkt prezentuje neutralne reakcje; redukuje wielkość ubytku 
poprzez działanie osteokondukcyjne.  
Ostrzeżenie:  
W przypadkach, gdy nie ma odpowiedniej szczelności okostnej 
ZAWSZE należy używać  membrany biokolagenowej PlastBone. 
Przygotowanie produktu:  
Nawilżyć produkt sterylnym roztworem soli fizjologicznej o 
temperaturze pokojowej. Moczyć przez około 5 minut. Jeśli 
potrzeba, dodać potrzebne leki do roztworu. Dopuszczenie do 
użycia może trwać 15 do 30 dni odpowiednio do ilości produktu i 
dodanych leków. W przypadku silnego krwawienia założyć tampon, 
aby zapobiec wypłukiwaniu produktu. 
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Skład:  
Kolagen typu I o wysokiej gęstości , kostne apatyty (45%). 
 Zastosowanie:  
Osteoklastyczna remodelowana membrana do sterowanej 
regeneracji kości. Materiał zastępczy dla periosteum (okostnej), jak 
również dla tkanki kortykalnej.    
Rozmiar :  
25x25x0,2mm 
Czas ochrony: 
Około 6 miesięcy 
Przygotowanie produktu:  
Otworzyć podwójny blister przez zdjęcie folii. Wstrząsnąć roztwór 
soli fizjologicznej o pokojowej temperaturze. Przed nawilżeniem 
membrana ma nierówną powierzchnię i jest wygięta na brzegach, 
kiedy zaś uwodni się, jest gładka i płaska. 
Nakładanie:  
Membrana posiada niewielkie nacięcie w kształcie litery V na 
jednej z krawędzi. To nacięcie pokazuje kierunek naciągu. 
Ukształtować membranę zgodnie z zastosowaniem przy użyciu 
sterylnych nożyc. Umieścić ją w prawidłowej pozycji zwracając 
uwagę na kierunek naciągu i zamocować jedną stronę przy pomocy 
śrub. 
Kontynuować mocowanie na przeciwległej stronie i jeśli potrzeba, 
naciągnąć membranę. 
Membrana może być także mocowana nićmi chirurgicznymi i 
klejem fibrynowym. Te sposoby jednak, nie pozwalają na 
wykazanie się pełnej elastyczności produktu. 
Uwaga:  
Chociaż Cortical Membrane wygląda jak typowa membrana do 
sterowanej regeneracji kości, to wykazuje te same biologiczne 
właściwości co tkanka kostna i dlatego musi być mocno 
umocowana  
(pierwotna stabilizacja). 
Biologiczne właściwości:  
Cortical Membrane stanowi najwyżej rozwinięty system membrany 
stosowanej do sterowanej regeneracji kości i przeszczepów 
kostnych. 
Produkt jest absorbowany tylko po osteoklastycznym działaniu i 
dlatego może być uważany za samoregulujący, jako że resorpcja nie 
może się rozpocząć dopóki pełna ossyfikacja (kostnienie) ubytku 
nie jest zakończona. W porównaniu z syntetycznymi membranami, 
znacząco redukuje ryzyko rozstąpienia się tkanki, dzięki 
identycznym cechom, jakie prezentuje powierzchnia kortykalnej 
kości. 

 

 

 

 

 

 



 

       

 
 

        
 

 

 

 

Implanty ▪ Biomateriały ▪ Bone Management ▪ Zestawy chirurgiczne ▪ Odbudowa kostna ▪ Piezochirurgia 
3Z Sp. z o.o.,   ul. Wyszyńskiego 85,   41-940  Piekary Śląskie,  tel.   32 767 70 70 , 601 675 867 , 663 191 261   www.trzecizab.pl,  info@trzecizab.pl 

 

 

 

 

 

 

Opis:  
Małe granulki tkanki kostnej kortykalnej i gąbczastej lub miksu  
kortykalno -  gąbczastego o rozmiarach od 0,5 do 1mm 
zmieszane z Hydrożelem. 
Skład:  
Czysta kość Czysta kość końska i hydrożel. 
Pochodzenie:  
Kość końska 
Działanie:  
Mix Gel ułatwia umieszczenie materiału dzięki mieszance 
gotowej do użycia. Idealne nadaje się do zabiegów Sinus Lift. 
Biologiczna reakcja:  
Umieszczony w ubytku kostnym ulega zupełnej degradacji z 
powodu osteoklastycznego działania w sugerowanym czasie 
oczekiwania (zgodnym z czasem metabolizmu). 
Chronologia: Materiał musi być umieszczany w 
wielowarstwowych ubytkach bez stosowania ucisku. 
Przestrzenie pomiędzy granulkami będą się bardzo szybko 
wypełniać nowo uformowaną matrycą kostną, którą tworzy – za 
pośrednictwem procesu mineralizacji - wysoko rozwiniętą 
tkankę kostną o doskonałych cechach mechanicznych. Podczas 
sugerowanego czasu oczekiwania, zależnego od używanego 
produktu (zgodnego z czasem metabolizmu) tkanka będzie 
całkowicie zastąpiona przez endogenną kość. 
Czas przemiany:  
4 –6 miesięcy 
Przygotowanie produktu:  
Produkt jest gotowy do użycia. Wycisnąć go ze strzykawki 
wprost na strefę rekonstruowaną biomateriałami i pokryć ją 
cienką, homogeniczną warstwą produktu przy pomocy 
szpatułki. 
Sterylizacja:  
Produkt jednorazowego użytku nie może być sterylizowany 
więcej niż raz. Dostarczany jest po sterylizacji promieniowaniem 
beta 25KGY. 
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Opis:  
Małe bloki tkanki gąbczastej o rozmiarach 20x10x5 mm. 
Skład:  
Czysta kość mineralna bez lipidów i białka 
Pochodzenie:  
Kość końska. 
Biologiczna reakcja:  
Umieszczona w ubytkach kostnych ulega kompletnej 
resorpcji w sugerowanym czasie oczekiwania (patrz czas 
metabolizmu). 
Działanie:  
Osteokondukcyjne. 
Chronologia:  
Materiał musi być umieszczony w ubytku i umocowany 
śrubami do osteosyntezy. Trabekularne przestrzenie będą 
się szybko zapełniać nowo uformowaną matrycą kostną, 
która tworzy – w procesie mineralizacji –wysoko 
rozwiniętą tkankę z doskonałą opornością mechaniczną. 
Podczas sugerowanej długości  oczekiwania zależącego 
od rodzaju użytego produktu (patrz czas przemiany) 
zostanie zupełnie zastąpiona przez kość endogenną. 
Czas przemiany:  
Bloczek Gąbczasty 8-12 miesięcy 
Działania umożliwiające modyfikowanie reakcji: 
Mieszanie produktu z częściami autologicznej kości 
zmienia czas resorpcji (skraca go). 
Przygotowanie produktu:  
Nawilżyć produkt roztworem soli fizjologicznej o 
temperaturze pokojowej. Czas nawilżania około 5 minut. 
Jeśli zachodzi potrzeba do roztworu można dodać płynne 
leki jak antybiotyki lub anestetyki etc. Czas przydatności 
może się wahać od 15 do 30 dni zależnie od ilości i 
rodzaju użytych leków. W przypadku obfitszego 
krwawienia, zastosować tampon w celu uniknięcia 
wypłukiwania produktu. 
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Wymiary:  
25 x25 x 0,2 mm 
Opis:  
Resorbowalna membrana do przeprowadzania 
sterowanej regeneracji kości (GBR). 
Skład:  
Liofilizowany kolagen z końskiego ścięgna. 
Pochodzenie:  
Ścięgno końskie 
Biologiczna reakcja:  
Zastosowany w ubytkach kostnych ulega całkowitej 
resorpcji. 
Działanie:  
Tymczasowe zabezpieczenie przed wrastaniem komórek 
nabłonkowych. 
Chronologia:  
Materiał musi być nałożony aby chronić ubytek. Podczas 
sugerowanej długości oczekiwania zależącej od rodzaju 
zastosowanego produktu  (patrz czas metabolizmu) 
ulegnie całkowicie degradacji. 
Czas przemiany:  
4-6 tygodni. 
Działania umożliwiające modyfikowanie reakcji: 
Przypadkowa ekspozycja produktu w ubytku do jamy 
ustnej (odsłonięcie tkanki) jest uważana za naruszenie 
skuteczności produktu i wymaga gruntownej oceny przez 
lekarza, aby sprawdzić, czy nie będzie konieczne 
przeprowadzenie ponownego zabiegu. 
Działania poprawiające reakcje: Produkt reaguje 
neutralnie w fazie metabolizmu i zapobiega 
miejscowemu zapaleniu. Pięciominutowe nawilżanie 
roztworem soli fizjologicznej polepsza jego cechy 
mechaniczne. 
Ostrzeżenie:  
Zweryfikować jakiekolwiek możliwe alergie na kolageny i 
ich pochodne u pacjenta. 
Przygotowanie produktu: Nawilżyć produkt sterylnym 
roztworem soli fizjologicznej o pokojowej temperaturze. 
Czas nawilżania 5 minut. Jeśli zajdzie potrzeba, dodać do 
produktu leki (antybiotyki, anestetyki). Czas przydatności 
mieści się pomiędzy 2-5 dni zależąc od ilości produktu i 
dodanych leków. W przypadku silnego krwawienia należy 
zastosować tampon, aby uniknąć wypłukiwania 
produktu. 
Sterylizacja: Produkt jest jednorazowy i nie można go 
sterylizować więcej niż raz. Dostarczany jest w stanie 
sterylnym po sterylizacji promieniowaniem beta 25KGY. 
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Membrana osierdziowa to nowa błona biologiczna GBR 
wykonana z końskiego osierdzia, przetwarzana wyłącznie przez 
enzymatyczną deantygenację. Proces enzymatycznej 
deantygenacji usuwa wszystkie komórki potencjalnie 
immunogenne bez wpływu na wielokomórkowe struktury 
macierzy kolagenu, tworzące membranę osierdzia. 
 
Właściwości: 
Membrany są sterylizowane promieniami ß, 
Są dostarczane w podwójnym, sterylnym opakowaniu i nie 
wymagają specjalnych warunków przechowywania, 
Membrany są całkowicie bezpieczne i biokompatybilne, 
Są bardzo proste w użyciu. Wystarczy je namoczyć w sterylnym 
roztworze soli fizjologicznej przez kilka minut, 
Membrany są całkowicie bioresorbowalne w ciągu aż 4 miesięcy 
Nie zawierają substancji konserwujących, 
Membrany są miękkie, elastyczne i bardzo wytrzymałe. 
Membranę można przyszyć lub zamocować fibrynowym klejem.  
 
Wskazania: 
Membrana osierdziowa jest używana w zabiegach 
chirurgicznych szczęki i implantologii w poniższych przypadkach: 
Podnoszenie dna zatoki, 
Zamykanie perforacji błony Schneidera, 
Augmentacja grzebienia wyrostka zębodołowego - 
Wspomaganie odbudowy wyrostka zębodołowego, 
Zamykanie fenestracji,  
Wypełnianie ubytków zębodołowych po ekstrakcji, 
Ubytki o obrębie furkacji (klasa I, II), 
Ubytki wokół implantów przy dehiscencji lub fenestracji, 
Rozszczepy warg, szczęki i podniebienia, 
Augmentacja pozioma i pionowa, 
Ubytki śródkostne (jedno- do trójścienne), 
Zamykanie ubytków po resekcji wierzchołka korzenia, 
torbielach. 

 




