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syntetická kostní náhrada se zvý�enou porozitou urèená pro
výplnì a rekonstrukci kostních defektù

Osbone® je syntetická spongiózní kostní náhrada pro rekonstrukci
kostních defektù. Chemicky je Osbone hydroxyapatit; jeho
chemický vzorec je Ca5(PO4)3OH, ale èastìji se udává jako
Ca10(PO4)6(OH)2, aby se zdùraznila skuteènost, āe jeho
jednotka krystalické struktury se skládá ze dvou molekul.

Hydroxyapatit se pouāívá jako kostní náhrada po mnoho
desetiletí. v celé lidské kosterní soustavì. je základní rozdíl mezi
hydroxyapatity syntetickými na jedné stranì a hydroxyapatitem
alogenního nebo xenogenního pùvodu na stranì druhé.

Biologické hydroxyapatity se vystavují nìkolikakrokovému
alkalickému a teplotnímu o�etøení, aby se odstranily organické
sloāky. Zvíøata vyuāívaná k výrobì zvíøecích hydroxyapatitù je
tøeba chovat v izolovat v souladu s pøísnými pravidly. Pøestoāe jsou
stávající bezpeènostní standardy na velmi vysoké úrovni, není
moāné zcela vylouèit riziko zbytkové infekce; totéā platí pro riziko
zbytkové alergie.

Star�í generace syntetických hydroxyapatitù vādy nedosahovaly

®
poāadovaných klinických výsledkù kvùli své nízké poréznosti
a nedostateèné biokompatibilitì. Osbone je naopak extrémnì
biokompatibilní díky vysoké poréznosti a vyspìlé výrobní
technologii. Materiál usnadòuje rychlou osseointegraci
a výsledkem je vysoce stabilní lokalita napøíklad pro umístìní
implantátu.

Synteticky vytvoøené farmaceutické produkty a lékaøské
pomùcky je moāné vyrobit ve vy��ích standardech èistoty, a tím
uspokojit pøísné poāadavky moderního lékaøství toto je
skuteènost, která byla realizována v mnoha oblastech lékaøství.

Osbone umoāòuje dentálním chirurgùm mnohem snadnìj�í
dodrāení povinnosti informovat pacienta. Pøi pouāití výrobku
Osbone není nutné probírat témata, jako je biologický pùvod
materiálu a moāná zbytková infekce nebo rizika alergie.

Osbone poskytuje zubním lékaøùm a pacientùm moānost pouāít
materiál, který nemá biologický pùvod, zkracuje èas potøebný
k informování pacienta a sniāuje stupeò odpovìdnosti.
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Osbone se pouāívá v zubním lékaøství, ústní a maxilofaciální chirurgii, ústní implantologii a
parodontologii pro následující indikace:
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vyplnìní a rekonstrukce vícestìnných kostních defektù, jako napø. defekty zpùsobené exstirpací kostních
cyst
augmentace atrofovaného alveolárního høebene
sinus lift
vyplnìní alveolárních defektù po extrakcích zubù pro zachování alveolárního høebenu
vyplnìní defektù souvisejících s extrakcí pro pøípravu vyhovujícího místa pro implantaci
vyplnìní dvou- a vícestìnných kostních kapes nebo rozdvojených èi roztrojených defektù
podpora membrán u metod øízené regenerace tkání
vyplnìní defektù po chirurgickém odstranìní vyraāených zubù nebo úpravì osteotomií
vyplnìní jiných vícestìnných defektù alveolárních høebenù nebo kostí orofaciální oblasti

Vzhledem k nízké absorpèní kinetice a polygonálnímu tvaru je
Osbone mimoøádnì vhodný pro vyplnìní defektù nebo augmentaci
tam, kde je potøeba zajistit vysokou primární stabilitu implantátu.

Pro dosaāení nejlep�ích výsledkù by mìly být pøi pøípravì lokality pro
umístìní implantátu dùkladnì odstranìny v�echny fragmenty kosti,
nekrotizovaná tkáò a pojivové tkánì. Je naprosto nezbytný pøímý
kontakt materiálu Osbone s āivou krvácející kostí.

Pøed aplikací by se mìl Osbone smíchat s autologní krví z postiāené
oblasti, protoāe v této krvi je vy��í obsah rùstových faktorù, které se
podílejí na zhojení rány. Osbone , obklopený viskózní koagulující
autologní krví, se lehce vkládá do defektu. Materiál je moāné pouāít
také ve spojení s autologní spongiózní kostí, aspirátem kostní døenì
nebo plazmou bohatou na krevní destièky.

Kostní defekt je tøeba dokonale zaplnit. Nemìlo by ale dojít k pøeplnìní,
aby bylo zaji�tìno uzavøení bez pùsobení tlaku. Multiporézní struktura
granulátu tvoøí základ pro tvorbu kostní náhrady a poskytuje pøístup pro
bunìènou výāivu. Pro optimalizaci tohoto efektu by nemìl být
Osbone nadmìrnì stlaèený.
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Cena: (vèetnì DPH 10%, platí od 1.10.2010 do vydání nového ceníku)

Osbone 0,25 mm - 1 mm 1 x 0,5 g 2 002,00 Kè
Osbone 0,25 mm - 1 mm 1 x 1 g 2 503,00 Kè
Osbone 0,25 mm - 1 mm 1 x 2 g 4 719,00 Kè
Osbone 1 mm - 2 mm 1 x 1 g 2 503,00 Kè
Osbone 1 mm - 2 mm 1 x 2 g 4 719,00 Kè
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Osbone je rentgenkontrastní a je proto snadné ho lokalizovat pomocí rentgenu.
Osbone je sterilizován gama záøením..
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