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Κατάλογος προϊόντων ιστικής
και οστικής αναγέννησης

SBX putty

SYMBIOS®

T I S S U E  E N G I N E E R I N G



T I S S U E  B A N K  O F  F R A N C E

G E N I E  T I S S U L A I R E

100% σπογγώδες οστό σε κόκκους
για την βέλτιστη ανακατασκευή οστού

και γρήγορη οστεοενσωμάτωση

Επούλωση και διατήρηση
του όγκου του οστού σε 6 μήνες

G E N I E  T I S S U L A I R E

ΟΣΤΙΚΟ ΑΛΛΟΜΟΣΧΕΥΜΑ PHOENIX,
από ΖΩΝΤΑΝΟ ΔΟΤΗ

Ανυψώσεις ιγμορείου
GBR 
Οστικά ελλείμματα

Ιδανικό για:
✓
✓
✓

Aπό το
1992

Allograft for bone void Mlling
and guided bone regeneration



www.tbf-lab.com

Ιστολογικός έλεγχος βιοψίας
στους 5 μήνες μετά από ανύψωση
ιγμορείου με bone powder
PHOENIX

48% MINERALIZATION
φόρτιση εμφυτεύματος μετά από 2 μήνες

οστεοενσωμάτωσης

Μέγεθος κόκκου: 0,2-1,6mm
100% mineralized

σπογγώδες οστό σε κόκκους

BLOCKS
100% mineralized

συμπαγούς
σπογγώδους οστού

Ref. Volume
D905 0,5 cc
D910 1 cc
D920 2 cc

Ref. Size
T04 20×20×10mm
S03 30×10×10mm

Προέλευση του αλλομοσχεύματος
PHOENIX:

- ζωντανοί συναινούντες δότες
- μηριαία κεφαλή: η λήψη γίνεται

κατά την διάρκεια αρθροπλαστικών
επεμβάσεων. Αποτελεί την κύρια

πηγή σπογγώδους οστού.

Ακριβής και υψίστης ασφαλείας 
κλινικός έλεγχος

Freeze-drying διαδικασία

Αδρανοποίηση ιών, βακτηρίων 
και παθογόνων παραγόντων 
που προκαλούν σπογγώδεις 
εγκεφαλοπάθειες

Αποστείρωση Gamma, 25-32 kGy 
σύμφωνα με το ISO 11137

✓

✓
✓

✓

Lamella,
οστικό block

φλοιώδες-σπογγώδες

Ref. Size
DL15 15×10×5mm
LC15 15×10×1,5mm



Quality made in Germany

putty

Το Συνθετικό Οστικό
Μόσχευμα NanoBone, τώρα

QQuality made

 

in

 

Germanyy
«έτοιμο προς χρήση»



   

  
  

  

 

nanobone.de

ITEM LIST FOR  NanoBone® | putty

Order No. Description   
200028  NanoBone® | putty 0,5 ml
200029  NanoBone® | putty 1,0 ml
200030  NanoBone® | putty 2,5 ml

Για περισσότερες πληροφορίες,
μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!!! 

MANUFACTURER

ARTOSS GmbH Δ. Μαυραειδόπουλος Α.Ε.
Εµπορία Οδοντιατρικών Ειδών
Τζωρτζ 12, Αθήνα 106 77

Τηλ.: 210 3837334
Fax: 210 3831604
mavraid@otenet.gr
www.mavraidopoulos.gr

Friedrich-Barnewitz-Straße 3
18119 Rostock | Germany
Phone:  +49 (0) 381 | 54345-701
Fax:  +49 (0) 381 | 54345-702
E-mail:  info@nanobone.de
Web:  www.nanobone.de

DISTRIBUTED BY

0

50

100

150

200

250

NanoBone®| putty   unsintered HA of bovine originsintered HA of bovine origin

204,879,4

0,4

In
te

rn
al

 su
rfa

ce
 a

re
a 

m
2 /g

The internal surface area (m2/g) has been measured using mercury porosimetry and BET.

Η μεγάλη εσωτερική επιφάνεια είναι αποφασιστική για την
προσκόλληση πρωτεϊνών και της βιολογικής λειτουργίας
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Εξαιρετικά γρήγορος σχηματισμός
οστού
Η nano-δομή προάγει την αγγειογέννεση και
κατά συνέπεια τον γρήγορο σχηματισμό οστού
Ελεγχόμενη οστεοεπαγωγή
ενεργή συγκέντρωση αυξητικών παραγόντων
(π.χ. ενδογενές ΒΜΡ)
Πλήρης αναδιαμόρφωση
απορρόφηση του υλικού από τους
οστεοκλάστες με ταυτόχρονο σχηματισμό 
νέου οστού από τους οστεοβλάστες
Συνθετικό και ασφαλές
κανένας κίνδυνος μετάδοσης ασθενειών,
εξαίρετη ποιότητα

NanoBone® | putty

Το συνθετικό οστικό μόσχευμα NanoBone,
τώρα «Έτοιμο προς χρήση»

Πληροφορίες για το NanoBone® | putty

Η σύνθεση του NanoBone είναι παρόμοια με αυτή 
του φυσικού οστού. Λόγω του συνδυασμού του 
νανοκρυσταλλικού υδροξυαπατίτη (ΗΑ), κύριο 
συστατικό του αυτόλογου οστού, και της νανοδομής 
της μήτρας από διοξείδιο του πυριτίου (SiO2) που 
προάγει ενεργά τον σχηματισμό οστού, το οστό 
αναδομείται με μια εντελώς φυσική 
διαδικασία-remodelling.



SYMBIOS ∆ιφασικό Οστικό Μόσχευμα ( BGM)

Frios Algipore- µονοφασικό οστικό µόσχευµα (BGM)

Το διφασικό οστικό μόσχευμα SYMBIOS είναι ένα απορροφήσιμο ανόργανο οστικό μόσχευμα σε μορφή κόκκου
και προέρχεται από red marine algae. Η χημική του σύνθεση είναι παρόμοια με το ανόργανο τμήμα του ανθρώπινου
οργανισμού. Αποτελείται από 20% υδροξυαπατίτη (ΗΑ) και 80% β-τριφωσφορικό ασβέστιο (β-TCP). 
Όσο υψηλότερη είναι η περιεκτικότητα του β-τριφωσφορικού ασβεστίου σε ένα προϊόν, τόσο πιο γρήγορα
θα απορροφηθεί.

ΟΣΤΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ

Οστικά μοσχεύματα, εργαλεία λήψης αυτόλογου οστού, εργαλεία, καρφίδες

SYMBIOS®

A cross section of the Biphasic Bone Graft Material 20/80
HA/ß-TCP. The biphasic structure shows the ß-TCP and the
HA in close connection, but still distinguished in two different
phases (Spassova E et al. 2007).   SYMBIOS Biphasic Bone Graft Material

1 | Cross-section of a FRIOS Algipore granule shows the porosity. 2 | Different grain sizes can be selected, depending on the volume and type 
of the bone defect. 3-5 | Sinus lift using FRIOS Algipore.

1 2 3 4 5

Οστεοαγώγιμο
Ιδιότητες ανάλογες του οστού

και πόροι διασύνδεσης

Διατήρηση χώρου
Οι ιδιότητες απορρόφησης του Algipore

δημιουργούν ένα ικρίωμα με σταθερό σχήμα
κατά τη διάρκεια της οστικής ανάπλασης.

Άμεση εφαρμογή
Η διαβροχή του με αίμα

και η προσθήκη αυτόλογων chips
υποστηρίζουν την επούλωση.

Πάνω από 25 χρόνια κλινικής εμπειρίας, χρησιμοποιείται με επιτυχία από το 1989

Διαθέσιμο σε τρία μεγέθη κόκκων
0,3mm-0,5mm π.χ. για ελλείμματα μέχρι 0,5cm3 / 0,5mm-1,0mm π.χ. για αύξηση πλευρικών
ελλειμμάτων μέχρι 1,0cm3 / 1,0mm-2,0mm π.χ για ιγμόρειο πάνω από 1,0cm3

Διαθέσιμο σε δύο μεγέθη κόκκου
0,2mm με 1,0mm, για μικρά ελλείμματα/ 1,0mm με 2,0mm, για μεγαλύτερα ελλείμματα ή ανύψωση ιγμορείου.

Οστεοαγώγιμο
Ιδιότητες ανάλογες του φυσικού

οστού και πόροι διασύνδεσης

Διατήρηση
χώρου

Άμεση εφαρμογή
Η διαβροχή του με αίμα

και η προσθήκη αυτόλογων οστικών
chips βελτιώνουν την επούλωση.

Πλήρης σχεδόν απορρόφηση
Η αποδόμηση του υλικού

και η αναδιαμόρφωση/επούλωση
του οστού είναι σε ισορροπία.

 
Αργήαπορρόφησησχεδόν 100%
ΗΑ

 
ΓρήγορηΑπορρόφηση20%ΗΑ/80%
β-TCP

Πλήρης
σχεδόν

απορρόφηση



Καρφίδες στερέωσης
µεµβρανών και εργαλεία
τοποθέτησης

Η τιμή του σετ διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της χειρολαβής

Σήμερα, όλο και πιο συχνά η τοποθέτηση ενός εμφυτεύματος συνοδεύεται και από κάποιου τύπου οστική αναγέννηση.
Ο στόχος κάθε τεχνικής είναι το καλύτερο αισθητικά και λειτουργικά προβλέψιμο αποτέλεσμα. 

Η ανάπλαση με χρήση αυτόλογου μοσχεύματος είναι το gold standard.

FRIOS MicroSaw
Προετοιμασία οστικών μπλοκ και οστικών πτερυγίων

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΥΤΟΛΟΓΟΥ
ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

ΚΑΡΦΙ∆ΩΝ, ΚΑΡΦΙ∆ΕΣ

Ακρίβεια
Ο 0,29mm MicroSaw δίσκος κοπής

είναι κατασκευασμένος
να κάνει μια εξαιρετικής ακρίβειας

τομή στο οστό.

Εύκολο
Με την κεκαμένη χειρολαβή FRIOS

μπορεί να γίνει η ακριβής παρασκευή
ακόμα και στην οπισθοφατνιακή περιοχή

σε περιορισμένη στοματική κοιλότητα.

Ατραυματικό
Προσαρμοζόμενο προστατευτικό

μαλακών ιστών και άμεση
ψύξη του δίσκου.

Κλινική
εμπειρία

από
το 1986

32905283 
Συσκευασία καρφίδων 4 τμχ

32599034 
Ευθύ εργαλείο τοποθέτησης

32599040 
Κεκλιμένο εργαλείο τοποθέτησης



Διαθέσιμα ΜεγέθηCytoplast™ Μεμβράνες d-PTFE με ενίσχυση τιτανίου
(μη απορροφήσιμες)

Χαρακτηριστικά και οφέλη

Βιβλιογραφία

Οι μεμβράνες Cytoplast™ Titanium-Reinforced
είναι διαθέσιμες σε πάχος 250 μm ή 150 μm.
Οι μεμβράνες Ti-150 είναι 40% λεπτότερες από 
τις Ti-250, παρέχοντας στον κλινικό μια επιπλέον
επιλογή.

Το παραδοσιακό πλαίσιο, σε συνδυασμό με τις λεπτές και στρατηγικά
τοποθετημένες ράβδους τιτανίου, έχει πάνω από 25 χρόνια κλινικής ιστορίας 
κι επιτυχημένης χρήσης στη GBR.

➤ Λιγότερος όγκος τιτανίου επιτρέπει
μεγαλύτερη ευελιξία στη διαμόρφωση
και στην τοποθέτηση

➤ Λεπτή, ελαφριά μεμβράνη, εύκολη 
στη διαμόρφωση, συμμορφούμενη 
ως προς τους μαλακούς ιστούς

➤ Σκελετός τιτανίου Grade 1, 
διαμορφώνεται εύκολα τρισδιάστατα, 
δεν έχει μνήμη, επιτρέποντας έτσι την 
παθητική εφαρμογή

➤ Μπορεί να διαμορφωθεί για διατήρηση χώρου και για την τεχνική tenting

➤ Μπορεί να αναπροσαρμοσθεί το μέγεθός της κατά το επιθυμητό

➤ Το πυκνό PTFE εμποδίζει την ανάπτυξη των ιστών εσωτερικά της μεμβράνης
διευκολύνοντας την μετέπειτα αφαίρεσή της σε σύγκριση με την αφαίρεση μιας
μεμβράνης τιτανίου (titanium mesh)

1. Urban IA, Monje A, Wang HL. Vertical Ridge Augmentation and Soft Tissue Reconstruction of the Anterior Atrophic Maxillae: 
A Case Series. Int J Periodontics Restorative Dent. 2015 Sep-Oct;35(5):613-23.
2. Ronda M, Rebaudi A, Torelli L, Stacchi C. Expanded vs. dense polytetra/uoroethylene membranes in vertical ridge 
augmentation around dental implants: a prospective randomized controlled clinical trial. Clin. Oral Impl. Res. 2014 
Jul;25(7):859-66.
3. Urban IA, Lozada JL, Jovanovic SA, Nagursky H, Nagy K. Vertical Ridge Augmentation with Titanium-Reinforced, Dense-PTFE 
Membranes and a Combination of Particulated Autogenous Bone and Anorganic Bovine Bone-Derived Mineral: A Prospective 
Case Series in 19 Patients. Int J Oral Maxillofac Implants. 2014 Jan-Feb;29(1):185-93.

ANL 12mm x 24mm

PL 25mm x 30mm

BL 
17mm x 25mm

PST 25mm x36mmK2 40mm x 50mm

PLT 30mm x 41mm

XL 30mm x 40mm

ATC 24mm x 38mm

PTC 38mm x 38 mm

PD 38mm x 38mm

XLK 30mm x 40mm

AS 14mm x 24mm

PS 
20mm x 25mm

Κάθετη αύξηση ακρολοφίας γύρω από
εμφυτεύματα με χρήση μεμβράνης ePTFE σε
σύγκριση με χρήση μεμβράνης Cytoplast™
dPTFE με ενίσχυση τιτανίου

5.49 mm
4.91 mm

N=12
N=11

Cytoplast™
Ti-250 dPTFE  

ePTFE

*Mean vertical bone regeneration. 

Νέες μεμβράνες “T2”
Παρέχουν σημεία

στερέωσης εκτός της
περιοχής του
ελλείμματος.
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Ράμματα Cytoplast PTFE

Η κασετίνα έχει σχεδιασθεί για την αποθήκευση όλων των
εξαρτηµάτων Pro-fixTM, συµπεριλαµβανοµένων µέχρι και 100 βίδες
στερέωσης µεµβανών, tenting και οστεοσύνθεσης. Τα εργαλεία 
είναι κοινά για όλα τα είδη βιδών.  

Pro-FixTM καρφίδες στερέωσης µεµβρανών
Αυτοκοχλιούµενες καρφίδες στερέωσης µεµβρανών, µε εύκολη 
και απόλυτη συναρµογή κεφαλής βίδας κι 
εργαλείου, σταθερή µεταφορά στο χειρουργικό πεδίο, 
εύκολη τοποθέτηση.

Pro-FixTM καρφίδες tenting
Σχεδιασµένες µε αυτοκοχλιούµενο άκρο, γυαλισµένο 
κολάρο και ευρύτερη κεφαλή για διατήρηση χώρου κάτω 
από την απορροφήσιµη και µη-απορροφήσιµη µεµβράνη 
σε οριζόντιες και κάθετες οστικές αυξητικές τεχνικές.

Pro-FixTM καρφίδες οστεοσύνθεσης
Σχεδιασµένες µε αυτοκοχλιούµενο σπείρωµα, που προσδίδει 
µεγαλύτερη δύναµη σύσφιξης, χρησιµοποιώντας µικρότερη 
ροπή. Οι βίδες τοποθετoύνται σε οπή που έχει ήδη διανοιχθεί µε 
φρέζα 1.2 mm.

bone fixation screwtenting screwfixation screw

Pro-Fix™, Precise Fixation System

300 Series Stainless Steel Needles
Όλα τα ράµµατα Cytoplast PTFE έχουν τώρα τις βελόνες 300 series 
stainless steel, οι οποίες αποτελούν το χρυσό standard για την 
κατηγορία τους. Έρευνες απέδειξαν ότι οι νέες βελόνες σε σύγκριση 
µε τις παλιές, δείχνουν σηµαντική αύξηση στην αντοχή και στην 
κοπτική ικανότητα. Επίσης έχουν λιγότερες πιθανότητες να λυγίσουν, 
απαιτούν λιγότερη δύναµη για την διάτρηση του βλεννογόνου και 
διατηρούν για περισσότερο διάστηµα την κοπτική τους ικανότητα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΟΦΕΛΗ

100% Ιατρικό PTFE
Monofilament

Δεν συγκρατεί βακτήρια
Μαλακό (µη δύσκαµπτο)

Άνετο για τους ασθενείς
Εξαίρετος χειρισµός, ασφαλής κόµπος

Μη-απορροφήσιµο
Διατηρεί το χειρουργικό πεδίο ερµητικά κλειστό

Cytoplast TXT-200, d-PTFE Cytoplast RTM Collagen τύπου 1 βόειας προέλευσης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Παρασκευάζεται από βόειο αχίλλειο τένοντα 
Τύπου 1, Υψηλή αντοχή στον εφελκυσμό (μπορεί να συρραφεί ή να 
τοποθετηθεί με καρφίδες χωρίς να σκιστεί). Αρκετά σκληρή για 
εύκολη τοποθέτηση, αλλά αγκαλιάζει με ευκολία την ακρολοφία, 
Πολυδιαστρωματική - επιτρέπει την ιστική ενσωμάτωση στο 
εξωτερικό στρώμα, ενώ εμποδίζει την άμεση είσοδο των 
βακτηριδίων και των επιθηλιακών κυττάρων.

CS0618RC •  Size: USP 4-0  • 16 mm 3/8 Circle Precision Reverse Cutting   

CS051819 •  Size: USP 3-0  • 19 mm 3/8 Circle Reverse Cutting    

•  Size: USP 3-0  • 16 mm 3/8 Circle Reverse Cutting   CS0518

Η πιο διαδεδομένη μη απορροφήσιμη 
μεμβράνη για τη διατήρηση του 
μετεξακτικού φατνίου. Κατάλληλη για 
να μένει μερικώς εκτεθειμένη 
(μέγεθος πόρου <0.3 μm).
Διατηρεί την αρχιτεκτονική των 
μαλακών ιστών και του 
κερατινοποιημένου βλεννογόνου. 
Αφαιρείται μη-χειρουργικά, δεν 
χρειάζεται αναισθησία. 100% πυκνό 
PTFE.

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΜΕΓΕΘΗ:
12mm × 24mm  &  25mm × 30mm

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΓΕΘΗ:
15mm × 20mm, 20mm × 30mm, 30mm × 40mm

Χρόνος
απορρόφησης:

26-38 εβδομάδες
2 τμχ. ανά

συσκευασία. 



*0.25 mm - 1.0 mm particle size = 88% void space, 1.0 mm - 2.0 mm = 95% void space
1. Li ST, Chen HC, Yuen D. Isolation and Characterization of a Porous Carbonate
Apatite From Porcine Cancellous Bone. Science, Technology, Innovation, Aug. 2014:
1-13.

ξενομόσχευμα σε κόκκους χοίρειας προέλευσης

➤ Το ξενομόσχευμα Zcore™ είναι σπογγώδες, χοίρειας 
προέλευσης, οστεοαγώγιμο και πορώδες. Πρόκειται για 
ένα ανόργανο οστό με μια δομή ανθρακικού απατίτη.

➤ Μακροσκοπικά και μικροσκοπικά η πορώδης δομή του 
υποστηρίζει τον σχηματισμό και την ανάπτυξη του νέου 
οστού στο εσωτερικό των κόκκων. 88% με 95% Κενός 
Χώρος: η υπέρ-πορώδης, σπογγώδης μήτρα του και η 
αδρή μορφολογία των κόκκων μειώνουν τη συμπαγή μάζα 
του μοσχεύματος, αφήνοντας μεγαλύτερο κενό χώρο για 
την ανάπτυξη του νέου οστού*

➤ Η προέλευσή του από χοίρο εξαλείφει τον κίνδυνο 
μετάδοσης BSE

➤ Θερμική κατεργασία σε κατάλληλη θερμοκρασία, η 
οποία εγγυάται ένα βαθμό κρυσταλλοποίησης σύμφωνη 
με το γηγενές οστό ώστε να επιτρέψει το remodelling του 
οστού.



                   
             

         

    

       
      

       

        
        

         
        

        
       
    

         
 

       
      

          

Μέγεθος κόκκου:
1,0 mm - 2,0 mm

Μέγεθος κόκκου:
0,25 mm - 1,0 mm

Μέγεθος κόκκου:
0,25 mm - 1,0 mm

Zcore™ σε κόκκους

Zcore™ σε κόκκους

Zcore™ σε σύριγγα
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0
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1

    

0,5 cc Part No. ZS050 

1,0 cc Part No. ZS100 

2,0 cc Part No. ZS200 

4,0 cc Part No. ZS400 

0,25 cc Part No. ZY025 

0,5 cc Part No. ZY050 

1,0 cc Part No. ZL100 

2,0 cc Part No. ZL200 

Η σωστή κατεργασία του μοσχεύματος

διατηρεί τόσο την μακροσκοπική όσο και τη

μικροσκοπική πορώδη αρχιτεκτονική του.

ξενομόσχευμα σε κόκκους χοίρειας προέλευσης

Rev 7.17

Zcore™ is manufactured by Collagen Matrix, Inc. |  U.S. Patent # 8,980,328 - 

Method of preparing porous carbonate apatite from natural bone, 2015

SEM Zcore™
Μεγένθυση x 50

SEM κατεργασμένου
ανθρώπινου οστού

Μεγένθυση x 50



Προστασία µικρών 
περι-εµφυτευµατικών οστικά
αναπλασµένων περιοχών
(όταν έχουν εκτεθεί λιγότερες
από τρεις σπείρες).

Προστασία µικρών περιοδοντικών 
οστικά αναπλασµένων περιοχών.

 
Προστασία του παραθύρου
πρόσβασης µετά από ανύψωση 
ιγµορείου κατά Misch.

Επιδιόρθωση µικρών σχισµών
της µεµβράνης του ιγµορείου 
(µέχρι 2-3mm) κατά τη διαδικασία 
ανύψωσης.

Η Biocollagen είναι μία μεμβράνη ίππιας προέλευσης κατασκευασμένη από κολλαγόνο
Αχίλλειου τένοντα. Ο χρόνος προστασίας διαρκεί 4-6 εβδοµάδες. 

Biocollagen

BCG-01
Μεμβράνη κολλαγόνου

Collagen Membrane - 6 btl.
25mm × 25mm × 0.2mm

1

2

3
4
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HRT-001
1pc 30 × 25 × 0,2mm

HRT-002
1pc 50 × 30 × 0,2mm

HRT-003
2pc 15 × 20 × 0,2mm

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: 3-4 µήνες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Διατηρεί την τρισδιάστατη δοµή της και τον δεσµό µεταξύ του κολλαγόνου και 
των ινών ελαστίνης. Το γεγονός αυτό αποδίδει στη µεµβράνη περικαρδίου εξαιρετική αντοχή. 
Μπορεί να συρραφεί χωρίς να σχιστεί. Δεν χρειάζεται σύστηµα στερέωσης καρφίδων.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Προστασία των οστικά αναπλασµένων περιοχών, µεσαίου προς µεγάλου µεγέθους.

Η Osteoplant Cortical Membrane είναι ένα εύκαµπτο φύλλο 
φλοιώδους οστού, το οποίο λειτουργεί σαν µια µακράς διάρκειας 

(> 6 µήνες) απορροφήσιµη µεµβράνη.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Προστασία οστικά αναπλασµένων περιοχών, όπου η 
ανάπλαση αναµένεται να είναι αργή - διατήρηση οστικού όγκου 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: 6 µήνες (προστασία)

8-14 µήνες (πλήρης αναδιαµόρφωση)

OTC-CE
Osteoplant cortical membrane
1 pc 25 × 25 × 0.2mm

OTC- CE2
Osteoplant cortical membrane
1 pc 50 × 25 × 0.2mm

Μεμβράνη
Περικαρδίου

Heart
Απορροφήσιμη μεμβράνη,

φυσικό περικάρδιο

Μεμβράνη
φλοιώδους

οστού
(cortical mebrane)



www.boneartis.com

Ceraball MCB 
Το Μέλλον στην Οστική Αναγέννηση

Πρόκειται για ένα καθαρά πλήρως συνθετικό υλικό με πορότητα μέχρι και 90% και ταυτόχρονα με 
απαράμιλλη αντοχή. Το Ceraball ενδείκνυται για την ανακατασκευή γναθοπροσωπικών οστικών 
ελλειμμάτων, την θεραπεία κοιλοτήτων από όγκο, οστικής απώλειας λόγω τραυματισμού καθώς 
και για την εμφυτευματολογία. Διατίθεται ως υδροξυαπατίτης ( ΗΑ ) και  ως β-TCP. 

Το Ceraball :
1. Απορροφά το αίμα και τον μυελό των οστών ενώ παράλληλα είναι και αιμοστατικό
2. Αποικίζεται από οστεοβλάστες
3. Υποστηρίζει τον πρώιμο σχηματισμό του οστού και την κατασκευή μιας μήτρας από 
πρωταρχικό σπογγώδες οστό συμπεριλαμβάνοντας ώριμο lamellar bone.
4. Επούλωση του οστού μέσα σε εβδομάδες αντί για μήνες
5. Πλήρης απορρόφηση των β-TCP σφαιριδίων
6. Δεν υπάρχει ανάγκη χρήσης κοκκώδους μοσχεύματος.

T71CB15-05-1 Ceraball®300 Syntricer®
MCB® 
(Micro Chambered Beads) 
Diameter 1.5 mm
0.5 cc

T71CB15-1-1 Ceraball®300 Syntricer®
MCB® 
(Micro Chambered Beads) 
Diameter 1.5 mm
1 cc

T61CB15-05-1
Ceraball®300 Synthacer®
MCB®
(Micro Chambered Beads)
Diameter 1.5 mm
0.5 cc

T61CB15-1-1 Ceraball®300 Synthacer®
MCB®
(Micro Chambered Beads)
Diameter 1.5 mm
1 cc



Βοηθητικό εργαλείο απώθησης 
μαλακών μορίων κατάλληλο 
για ενδοστοματική σάρωση και 
για οπουδήποτε αλλού 
χρειάζεται απώθηση 

• Κορυφαίο εργαλείο απώθησης για όλες τις 
οδοντιατρικές διαδικασίες ή εξετάσεις

• Δεν δημιουργεί αντανακλάσεις-διευκολύνει 
την ενδοστοματική σάρωση ( στεφάνες, 
γέφυρες , εμφυτεύματα, ορθοδοντική)

• Άνετη απώθηση μαλακών μορίων για 
σαρωτές, ενδοστοματικές κάμερες και 
αμμοβολές/σοδοβολές

•Ανθεκτική εργονομική λαβή

• Μαλακό ευλύγιστο άκρο. Διευκολύνει την 
πρόσβαση σε δύσκολες ανατομικές 
περιοχές.

 Διατίθεται σε συσκευασία των 4 τεμαχίων.

PERI IMPLANTITIS SET NTI KAHLA
ΦΡΕΖΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΠΕΙΡΩΝ 

ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΙΤΙΔΑΣ. 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ



Λύσεις στα μέτρα σας- είμαστε εκεί όπου 
μας χρειάζεστε

www.dentsplysirona.com

Simplant Pro 18.5 
 ελευθερία επιλογών

Η τελευταία έκδοση του Simplant Pro προσφέρει πλήρη υποστήριξη στο 
σχεδιασμό πολύπλοκων περιπτώσεων και πολλαπές επιλογές για την 
παραγγελία των χειρουργικών οδηγών. 

Το Simplant Pro δίνει την επιλογή είτε να παραγγείλετε τον χειρουργικό 
νάρθηκα Simplant Guide απευθείας στην DentsplySirona ή να τον 
εκτυπώσετε σε έναν 3D εκτυπωτή στο ιατρείο σας. Ανεξάρτητα από το 
εμφυτευματικό πρωτόκολλο που ακολουθείται το Simplant Pro 
εξυπηρετεί τις ανάγκες σας.

Στο ιατρείο
Η εξειδικευμένη ομάδα μας επικυρώνει τον 
σχεδιασμό του χειρουργικoύ σας νάρθηκα πριν 
κατεβάσετε το Simplant Guide File προς εκτύπωση 
σε ένα 3D εκτυπωτή FormLabs` Form 2 στο ιατρείο 
σας. Μία συμφέρουσα και αποδοτική λύση, που 
μειώνει τον χρόνο  και το κόστος εργασίας.

Αποστολή στη DentsplySirona
Παραγγείλτε εύκολα τον χειρουργικό σας νάρθηκα Simplant
Guide μέσω της πλατφόρμας του Simplant Pro. Η εξειδικευμένη 
μας ομάδα στην Dentsply Sirona σας διασφαλίζει 
μια κατασκευή παγκοσμίας κλάσης, αυστηρό ποιοτικό 
έλεγχο και παράδοση του χειρουργικού σας νάρθηκα 
σε 48 ώρες.

Simplant Pro Lite 

Με το νέο Simplant Pro Lite, γρήγορα και οικονομικά, έχετε μια ψηφιακή 
προσέγγιση στον εμφυτευματολογικό σας σχεδιασμό. 

Πρόκειται για ένα εργαλείο επικοινωνίας μεταξύ εσάς , των ασθενών και 
των συνεργατών σας, όπου σας βοηθάει να σχεδιάζετε το εμφυτευματικό 
σας περιστατικό χωρίς την υποχρέωση κατασκευής χειρουργικού 
νάρθηκα.

Οι νέες ευέλικτες υπηρεσίες Simplant solutions σας υποστηρίζουν , ακριβώς όπου 
χρειάζεται, σύμφωνα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις.

Scan – Data powers the 
digital workflow

Plan – Consult patients, 
colleagues and partners

Print – Insource or outsource 
the printing of guides

48h
 Guide  
 production

32671760-USX-1903_Simplant Pro_guidefiles.indd   2 2019-03-15   10:42

ΤΖΩΡΤΖ 12, ΑΘΗΝΑ 106-77, τηλ.: 210 3830432, 210 3837334 e-mail: mavraid@otenet.gr – Web: www.mavraidopoulos.gr 

Simplant® solutions

Επικοινωνείστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για τις ισχύουσες προσφορές



Εξατομικευμένα Διαβλεννογόνια Στηρίγματα 
και Υπερκατασκευές σχεδιασμένα για τις ανάγκες 
των ασθενών
Το σύστημα Atlantis της DentsplySirona Implants είναι ένα σύστημα VAD/CAM (vad: designed
by computer-aided by technician), το οποίο παρέχει εξατομικευμένες λύσεις για όλα τα μεγάλα 
εμφυτευματικά συστήματα, χωρίς να χρειάζεται επένδυση ή συντήρηση επιπλέον εξοπλισμού 
ή λογισμικού, δίνοντας τον χρόνο να εστιάσετε εκεί που αξίζει πραγματικά: στην αισθητική 
και τη λειτουργικότητα.

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΈΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΉ ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ
-ποκιλία υλικών και στηριγμάτων

-για συγκολλούμενες εργασίες, μονήρεις
κοχλιούμενες αποκαταστάσεις, επένθετες

Atlantis Hybrid: διατίθεται σε τιτάνιο και
χρωμοκοβάλτιο για κοχλιούμενη εργασία.

Η επιφάνειά της έχει συγκρατητικά
στοιχεία για την ολοκλήρωσή της με

προκατασκευασμένα δόντια ή ακρυλικό

Atlantis Bridge: διατίθεται σε τιτάνιο και
χρωμοκοβάλτιο για κοχλιούμενη

εργασία.Παρέχει ανατομική υποστήριξη για
το χτίσιμο της πορσελάνης ή την

διαστρωματική τεχνική με ρητίνες.

Atlantis 2in1: Συνδυασμός της
σταθερότητας μιας κοχλιούμενης εργασίας

με την ευκολία μιας κινητής αποκατάστασης
Atlantis bar

ATLANTIS VADì 
(Virtual Abutment Design)

Natural Shapeì

Soft Tissue Adaptì

Custom Connectì

Atlantis Biodesign Matrix
Συνεργία τεσσάρων μοναδικών χαρακτηριστικών, 
που μαζί επιτρέπουν τον σχεδιασμό και την παραγωγή 
υψηλής ποιότητας εξατομεικευμένων κολοβωμάτων 
για όλα τα γνωστά εμφυτευματικά συστήματα:
–  Ο σχεδιασμός ξεκινάει από το τελικό σχήμα του 

δοντιού (Atlantis VADì)
–  Το σχήμα και το προφίλ ανάδυσης εξαρτάται από 

την ανατομία του ασθενούς (Natural Shapeì) 
(Soft Tissue Adaptì)

–  Δυνατή και σταθερή εφαρμογή- εξατομικευμένη και 
αξιόπιστησύνδεση για όλα τα μεξάλα εμφυτευματικά 
συστήματα (Custom Connectì).

Οι υπερκατασκευές και τα εξατομικευμένα διαβλεννογόνια στηρίγματα συνοδεύονται με πιστοποιητικό γνησιότητας.



SAFESCRAPER

MICROSS

Το Gold Standard στην ενδοστοματική λήψη αυτόλογου οστού 
Με το SAFESCRAPER η λήψη αυτόλογου φλοιώδους οστού γίνεται 
εύκολα µε ελάχιστα επεµβατικό τρόπο, ιδανικό να χρησιµοποιηθεί 
σε κάθε είδους έλλειµµα. Το συλλεγµένο οστό, ήδη αναµειγµένο
µε αίµα, διατηρείται σε άσηπτες συνθήκες µέσα στο διάφανο
θάλαµο και είναι έτοιµο προς χρήση.

Το μοναδικό εργαλείο για λήψη αυτόλογου οστού
σε tunnel technique
Η εµπειρία της ΜΕΤΑ από τα safescraper οδήγησε στην εξέλιξη
του MICROSS, ένα εργαλείο ελάχιστα επεµβατικό.
Η αποκλειστική του micro-λεπίδα επιτρέπει στον κλινικό τη λήψη
του αυτόλογου οστού ακόµα και σε περιοχές κάτω από
το επίπεδο των ούλων. 

∆ιατίθονταιαποστειρωµένασε συσκευασίατων τριών.Μιας χρήσης.

ΕΥΘΕΙΑ & ΚΕΚΛΙΜΕΝΑ

∆ιατίθεταιαποστειρωµένο
1 τεµάχιοανά συσκευασίαΜιας χρήσης.



Ράμματα με αξιοπιστία και ακρίβεια

Μη απορροφήσιμα ράμματα

SERALΟΝ®
Τα μη απορροφήσιμα ράμματα SERALON® είναι 
μονόκλωνα από πολυαμίδιο, εξαιρετικά μαλακά και 
εύκολα στον χειρισμό σε σύγκριση με τα συμβατικά 
μονόκλωνα ράμματα.

Τα απορροφήσιμα ράμματα SERAFIT® είναι από 
πολυγλυκολικό οξύ, πολύκλωνα κι επενδυμένα.

Εξαιρετικά απαλό πέρασμα μέσα από τους ιστούς

Υψηλή αντοχή στους κόμπους ακόμα και 
στα πιο λεπτά ράμματα

Πολύ εύκολος χειρισμός

Οικονομικά

Ατραυματικές Βελόνες

Απορροφήσιμα ράμματα

SERAFIT®

Προφίλ απορρόφησης:
50% αντοχή εφελκυσμού 15-20 ημέρες
0% μετά από 60-90 ημέρες

Πλεονεκτήματα:

καλή σταθερότητα κόμπου

εξαιρετικά εύκαμπτο

περιορίζει το saw eDect

Πολύκλωνο κι επενδυμένο

✓

✓
✓
✓

✓

✓
✓

(κατόπιν παραγγελίας)

VO15341L 4/0 DSS-13
VO10341L 5/0 DSS-13
VO07341L 6/0 DSS-13

VO20171M 3/0 DSS-18
VO15341M 4/0 DSS-18
VO10341M 5/0 DSS-18

ΜΕΓΕΘΗ
24 τεμάχια ανά συσκευασία



«Από το 1990 η εταιρεία µας 
∆. Μαυραειδόπουλος Α.Ε. είναι πρωτοπόρος 
στο χώρο των οδοντιατρικών εµφυτευµάτων. 
Μετά από 30 χρόνια πορείας καταθέτουµε 
την εµπειρία µας σε νέους και παλιούς 
οδοντιάτρους.

Τα οδοντιατρικά εµφυτεύµατα µετά 
από 4 δεκαετίες κλινικής εµπειρίας και 
εκτεταµένης διεθνούς βιβλιογραφίας, 
αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της 
οδοντιατρικής. Απευθύνονται στον γενικό 
και ειδικό οδοντίατρο αρκεί να έχει 
επενδύσει αθροιστικά στη γνώση. Καλό 
είναι ένας νέος οδοντίατρος ν’ αρχίζει 
µε ένα καταξιωµένο εµφυτευµατικό 
σύστηµα, ώστε να έχει µέτρο 
σύγκρισης. 

Σήµερα η εταιρεία µας µπορεί και παρέχει 
προσθετικά εξαρτήµατα για εµφυτεύµατα που 
τοποθετήθηκαν 30 χρόνια πριν. Η Dentsply 
Sirona, την οποία αντιπροσωπεύουµε 
αποκλειστικά, έχει στο portfolio της τρία 
ξεχωριστά, µοναδικά και αναγνωρισµένα 
διεθνώς εµφυτεύµατα, XiVE, Ankylos & Astra, 
τεκµηριωµένα µε 30ετή βιβλιογραφία και 
κλινικώς αποδεδειγµένα.

Τα οδοντιατρικά εµφυτεύµατα υψηλής αξίας 
επενδύουν στην λεπτοµέρεια και 
ελαχιστοποιούν τα προβλήµατα, γεγονός που 
αποδεικνύεται από το πλήθος συγγραµµάτων 
της διεθνούς βιβλιογραφίας. 

Μια έµπειρη και υπεύθυνη οµάδα 
είναι στη διάθεσή σας για την ενηµέρωση 
και την εξυπηρέτησή σας».

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:
Δ. ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ΤΖΩΡΤΖ 12, 106 77
ΤΗΛ.: 210 3837 334, mavraid@otenet.gr, www.mavraidopoulos.gr

www.dentsplyimplants.com

Follow DENTSPLY Implants


