


Tkáňová expanze před augmentací resorpované bezzubé čelisti 

Primární sutura rány je základním předpokladem úspěšné regenerace kosti. Dehiscence měkké 
tkáně a následné obnažení kostního štěpu do ústní dutiny, je komplikací ugmentace čelisti a  hlavní 
příčinou neúspěchu při rekonstrukční chirurgii. Hlavní příčinou obnažení kostního štěpu je špatná 
kvalita a kvantita měkké tkáně a obtíže při primárním uzavírání laloku.

Tkáňový expander zvyšuje kvalitu a kvantitu měkké tkáně a  usnadňuje vytvoření primárního 
uzávěru rány s výraznou redukcí výskytu dehiscence rány a pooperačního obnažení kostního štěpu.



Autonomní růst samorozpínáním



Jak samorozpínání funguje?

Samorozpínání na základě osmotického principu

Osmed samorozpínací tkáňový expander je 
vyroben ze speciálně vyvinutého hydrogelu, který 
využívá osmotického principu ke zvětšení svého 
objemu.
Před expanzí je osmed hydrogelový expander malý 
a tvrdý a lehce se s ním manipuluje. Ihned po 
implantaci hydrogelový expander začne absorbovat 
tělní tekutiny a konzistentně růst do své 
předefinované velikosti a tvaru. Expander je 
uzavřen v perforovaném silikonovém pouzdře, 
které zajišťuje pomalý přítok tělních tekutin a  
pomalé nepřetržité bobtnání expanderu. Zvětšující 
se objem expanderu stimuluje k růstu i měkkou 
tkáň.

Hlavní výhody osmed tkáňového expanderu jsou: 
bezpečný materiál, nízké riziko komplikací a 
infekce, malý řez spojený s minimálním traumatem 

a krátkým operačním časem, řízené kontinuální 
bobtnání bez tlakových špiček. Krátký operační 
čas redukuje post-op komplikace a šetří náklady.

Tkáňový expander Cupola Dental a Cylinder Dental před 

nabobtnáním.

Bezpečný materiál

Silikonový obal je vemi dobře znám a odzkoušen 
z prsních implantátů

Řízená akontrolovaná produkce v nejčistších 
prostorech dle podmínek GMP

vysoká biokampatibilita: nontixický, nongenotoxický, 
nonimunoraktivní - podstatou stejný hydrogelový 
materiál používaný v měkkých kontaktních čočkách



Základy pro cestu k úspěchu

Šablony

Šablony demonstrují počáteční a konečnou velikost objemu expanderu a slouží k výběru jeho  vhodné 
velikosti a tvaru. Během operace šablona usnadňuje správnou přípravu místa pro implantaci 
expanderu. Válcová část šablony koresponduje s velikostí hydrogelového jádra expanderu. Vzdálenost 
od kraje válce k ohnuté části šablony koresponduje s celkovu délkou expanderu v silikonovém 
zapouzdření včetně klopy pro uchycení šroubkem.    

Velikost expanderu po 
expanzi

Velikost expanderu 
před expanzí
(bez silikonového 
pouzdra)

Velikost expanderu 
včetně silikonového 
pouzdra s klopou

Cena
vč. DPH

6606,- Kč

1585,- Kč
1585,- Kč
1585,- Kč
1585,- Kč

1585,- Kč



Přehled produktů a ceník Dental

Cupola Dental

Indikace: malé mezery 
(chybějící 1 až 2 zuby), 
nebo zakřivené bezzubé 
oblasti (maxilární a 
mandibulární fronty)

Cylinder Dental

Indikace: rovné bezzubé oblasti 
(laterální mandibula a maxila)

Před expanzí* Po expanzi**

*bez silikonového pouzdra

**in vitro v 0,9% NACl-Sol

Před expanzí* Po expanzi**

*bez silikonového pouzdra

**in vitro v 0,9% NACl-Sol

Cena
vč. DPH

Cena
vč. DPH

6342,- Kč

6342,- Kč
7135,- Kč
7135,- Kč
7135,- Kč

čas expanze**

čas expanze**


