ADVANCED
TISSUE-MANAGEMENT
The easy way to aesthetics.
PARASORB® HD Cone
GENTA-COLL® HD Cone

▼

EXTRAKCE ZUBU – PROBLÉM

Po extrakci zubu se kostní lůžko bez speciálního ošetření nehojí vždy optimálně.

▼

Kost potřebná pro bezpečné usazení implantátu se nevytvoří dostatečně.

▼

To má za následek:

Již po krátké době alveolární hřeben v místě extrakce atrofuje. Dostavění alveolárního hřebenu je nutné,

▼

pokud se má později vsadit implantát.
Tyto časově náročné a drahé léčebné kroky, jsou pro pacienta bolestivé a ne zcela bez rizika.

Řešení 4 v 1 od firmy RESORBA®

stabilizace krevního koagula



variantně s antibiotickou ochranou (gentamycinem)
pro rizikové pacienty (např. kuřáky, diabetiky,

▼
▼

pacienty se sníženou imunitou)



objemová stabilita alveolárního výběžku



dlouhodobé zlepšení estetických a funkčních

vestibulární lamely

výsledků



▼

velmi jednoduché a bezpečné použití



angiokonduktivní a osteokonduktivní vlastnosti



zjednoduší se následné léčebné kroky



již po relativně krátké době vytvoření stabilního



vysoký komfort pro pacienta



vynikající poměr cena / výkon

▼
▼
▼



kostního lůžka pro implantát

lépe kalkulovatelné dlouhodobé funkční

▼

definovaná regenerační matrice

▼



▼

4. Vysoká spokojenost uživatele a pacienta:

▼

3. Spolehlivá kostní regenerace:

stabilizace zubního lůžka a tím zachování citlivé

▼





▼

není nebezpečí dodatečného krvácení

▼



2. Zabránění atrofie alveolárního hřebenu:

▼

1. Bezpečné a rychlé zastavení krvácení:

a estetické výsledky

Rozdíl:
PARASORB® HD Cone / GENTA-COLL® HD Cone
Schematické
znázornění průběhu
hojení po extrakci:
Vlevo:
neošetřené zubní lůžko
Vpravo:
zubní lůžko ošetřené
dentálními kuželkami
RESORBA®

Zkušenosti s dentálními kuželkami RESORBA®:
Použití kolagenových produktů pro budování a zachování kostního podkladu je již mnoho let součástí standardní terapie

v zubním lékařství a čelistní chirurgii. Statisíce použití dentálních kuželek RESORBA® dokládá účinnost a spolehlivost těchto

produktů. To platí stejným způsobem pro ostatní osvědčené dentální produkty firmy RESORBA®, jako např. houby

PARASORB® a GENTA-COLL resorb® MKG a šicí materiál RESORBA®.

Použití dentálních kuželek RESORBA®
při extrakci zubu

Použití dentálních kuželek RESORBA®
při cystektomiích

Použití dentálních kuželek RESORBA®
při resekci kořenového hrotu
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Formy podávání
a velikosti balení
PARASORB® HD Cone a GENTA-COLL® HD Cone
ve sterilním balení jsou k dostání v těchto velikostech balení:
REF

DK1010
MK10
MK11

balení

PARASORB® HD Cone

10 kuželek

GENTA-COLL® HD Cone

10 kuželek

GENTA-COLL® HD Cone

5 kuželek

jednoduché sterilní balení
s antibiotikem, jednoduché
sterilní balení
s antibiotikem, dvojité sterilní balení

▼

Resorba® DENTÁLNÍ KUŽELKY

PARASORB® HD Cone a GENTA-COLL® HD Cone
ve sterilním balení jsou k dostání v těchto velikostech balení:
REF

balení

DK1010

PARASORB® HD Cone

10 kuželek

MK10

GENTA-COLL® HD Cone

10 kuželek

MK11

GENTA-COLL® HD Cone

5 kuželek

jednoduché sterilní balení
s antibiotikem, jednoduché
sterilní balení
s antibiotikem, dvojité sterilní balení
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Formy podávání a velikosti balení

