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vysoká stabilita v defektu - vylouèení mikropohybù
snadná aplikace
výborná sná�enlivost pacienty

CERASORB M

Výhradní dovozce:

Reg-Pharm, s.r.o.

Fialková 45, Praha 10, 106 00
Tel.,fax: 272 654 004, 272 650 187
E-mail: info@regpharm.cz

plnì vstøebatelná èistá fáze ß - trikalcium fosfátu se zvý�enou
porozitou urèená pro výplnì a rekonstrukci kostních defektù

Výhody :

Charakteristické rozmístìní pórù v materiálu
v kombinaci s nepravidelným tvarem granulí zaji��uje velkou

plochu a vysokou drsnost povrchu. Osteoblasty z pøíjemcovy kosti
mohou prorùstat do místa defektu podél tohoto dokonalého
vodítka, které ideálním zpùsobem pøispívá ke kostní regeneraci
(osteokondukci). Specifický povrch má pozitivní
vliv na procesy , protoāe jak poèáteèní fyzikální a
chemické interakce mezi materiálem pro kostní augmentaci a
tìlními tekutinami, tak i následující biologické bunìèné reakce
zaèínají od povrchu.

je implantovatelný, zcela vstøebatelný keramický
granulát, tvoøený ß-fosforeènanem vápenatým (ß-tricalcium
phosphate, ß-TCP), urèený pro výplnì a rekonstrukce kostních

defektù.

in vivo

Konstantní a aktivní pøísun bunìk
Specifická struktura materiálu podporuje difuzi
krve a tìlních tekutin, stejnì jako hlubokou penetraci
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osteogenních bunìk a osifikaci syntetické matrix. Systém
vzájemnì propojených pórù podporuje progresivní angiogenezi
a vaskularizaci, a tak zaji��uje aktivní pøísun bunìk v prùbìhu
celého procesu regenerace.

Krat�í doba resorpce
Struktura materiálu s mikro-, mezo- a makropóry podporuje
rychlou osifikaci s lokální kostí a urychluje tak proces resorpce.
Vysoká poréznost zvy�uje kapilární efekt materiálu

. Rychlý pøíjem kostních komponent a krve vytváøí dobrý základ
pro pøísun bunìk a resorpci také zevnitø. Vzájemné propojení
pórù hraje základní roli ve zrychleném resorpèním procesu.
Vzhledem k malé sypné hmotnosti materiálu a
související vysoké celkové poréznosti je pro podpùrnou funkci v
místì defektu zapotøebí men�í mnoāství materiálu. V dùsledku
toho je niā�í i mnoāství materiálu, který musí organismus
resorbovat.
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Výhradní dovozce:

Reg-Pharm, s.r.o.
Fialková 45, Praha 10, 106 00
Tel.,fax: 272 654 004, 272 650 187
E-mail: info@regpharm.cz

Vysoká kvalita Cerasorbu M zaruèuje maximální bezpeènost

Cerasorb M je sterilizován gama-

záøením a dodává  se v pevném

blistrovém obalu.
Velikost granulí lze snadno
identifikovat podle barevnì
odli�ených uzávìrù.
Uzávìr typu Ring-Lock pro snadné
otevøení.

Pro dosaāení optimálních výsledkù pøi práci s Cerasorbem M je tøeba dodrāovat následující
kroky:

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Pøed aplikací Cerasorbu M odstraòte z místa implantace ve�kerou
reziduální kostní a nekrotickou tkáò.
V místì aplikace dùkladnì obnaāte kost.
Pøed aplikací smíchejte Cerasorb  M s autologní krví z místa defektu.
Po smíchání s krví je moāné pøidat PRP.
Defekt úplnì vyplòte granulemi. Cerasorb  M musí být v pøímém kontaktu
s āivou kostní tkání. Vyhnìte se nadmìrnému stlaèení nebo destrukci
granulí.
Na základì velikosti defektu je tøeba rozhodnout, zda je nutné uzavøít defekt
membránou.
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Cena: (v Kè, vèetnì DPH 10%, platí od 1.1.2010 do vydání nového ceníku)

Hustota a porozita v závislosti na velikosti granulí

0,78g/cm
3

0,64g/cm
3

0,61g/cm
3

75,60 %

80,40 % 80,90 %

hustota porozita

Cerasorb M 150 - 500 µm 0,5 ccm 1 390,00 Kè
Cerasorb M 500 - 1000 µm 0,5 ccm 1 267,00 Kè
Cerasorb M 500 - 1000 µm 1,0 ccm 2 534,00 Kè
Cerasorb M 500 - 1000 µm 2,0 ccm 4 460,00 Kè
Cerasorb M 1000 - 2000 µm 0,5 ccm 1 090,00 Kè
Cerasorb M 1000 - 2000 µm 1,0 ccm 2 015,00 Kè
Cerasorb M 1000 - 2000 µm 2,0 ccm 3 734,00 Kè
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