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Portfolio rozwiązań do regeneracji tkanek twardych i miękkich zapewnia łatwość użycia i bezpieczeństwo 
prowadzącym praktykę stomatologom oraz ich pacjentom. Grupa produktowa SYMBIOS składa się 
z materiałów do przeszczepów kostnych, resorbowalnych i nieresorbowalnych membran oraz instrumentów.

Rozwiązania te wspomagają proces formowania się nowej struktury kostnej i zwiększają objętość i stabilność 
nowotworzonej tkanki, umożliwiając uzyskanie przewidywalnych i długotrwałych efektów leczenia, istotnych 
zarówno dla pacjentów, jak również dla lekarzy praktyków.

Materiały  
do przeszczepów 
kostnych Membrany

Instrumenty/ 
Akcesoria

Kompleksowe rozwiązania 
potrzeb regeneracji tkanek 
twardych i miękkich

Symbios®

Niektóre produkty mogą nie być dopuszczone/dostępne/licencjonowane na wszystkich rynkach. Skontaktuj się 
z lokalnym Territory Managerem Dentsply Sirona, aby uzyskać informacje na temat asortymentu i dostępności 
produktów. W celu zapewnienia naszym klientom większej czytelności dokumentów firma Dentsply Sirona 
nie wykorzystuje w tekście symboli ® lub ™. Jednakże Dentsply Sirona nie zrzeka się praw do swoich znaków 
towarowych i żadna informacja w niniejszym dokumencie nie może być interpretowana jako zaprzeczenie tego 
faktu. Wszelkie znaki handlowe i nazwy firm należą do ich odpowiednich właścicieli.
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Materiały do przeszczepów 
kostnych

Dwufazowy materiał do 
przeszczepów kostnych 
SYMBIOS jest resorbowalnym, 
nieorganicznym materiałem 
kościotwórczym w formie 
granulatu uzyskiwanego 
z czerwonych alg morskich. 
Skład chemiczny tego produktu 
biologicznego o porowatej 
strukturze i między cząstkowych 
połączeniach, przypomina 
nieorganiczną część ludzkiej kości. 
SYMBIOS Biphasic BGM składa się 
w 20% z hydroksyapatytu (HA) 
a w 80% z ß-trójfosforanu wapnia 
(ß-TCP). Im większa zawartość 
ß-TCP, tym szybsza resorpcja 
materiału.

•	 Właściwości osteokondukcyjne –  
budowa analogiczna do kości 
i połączone ze sobą pory.

•	 Stabilizacja objętości –  
właściwości resorpcji 
umożliwiają stabilizację objętości 
podczas formowania się tkanki 
kości.

•	 Prosta aplikacja – 
nasączenie krwią pacjenta 
i dodanie wiórów kości 
autogennej wspiera gojenie.

•	 Niemal całkowita resorpcja – 
SYMBIOS Biphasic BGM 
jest materiałem o kinetyce 
resorpcji restitutio ad integrum. 
Degradacja materiału 
i formowanie/gojenie się tkanki 
kości przebiegają w sposób 
zrównoważony.

•	 Dostępny w dwóch  
rozmiarach granulatu – 
0.2 mm do 1.0 mm  
np. do augmentacji  
niewielkich ubytków 
 1.0 mm do 2.0 mm 
np. do augmentacji ubytków 
bocznych i podniesienia dna 
zatoki

Przekrój materiału Biphasic Bone Graft 
Material 20/80 HA/ß-TCP. Dwufazowa 
struktura ukazuje ścisłe połączenie ß-TCP 
oraz HA, odrębność obydwu faz jest jednak 
widoczna (Spassova E et al. 2007).

Materiał dwufazowy SYMBIOS Biphasic 
Bone Graft Material

Szybka 
resorpcja
20% HA /
80% ß-TCP

Dwufazowy materiał do przeszczepów kostnych SYMBIOS®
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Granulat SYMBIOS Xenograft to 
nieorganiczne związki wchodzące 
w skład kości pochodzenia 
świńskiego, wskazane do użytku 
w chirurgii periodontycznej, 
stomatologicznej oraz twarzowo-
szczękowej. Należy rozważyć 
zastosowanie granulatu Symbios 
Xenograft w przypadkach, 
gdy kość autogenna nie jest 
wskazana lub nie jest dostępna 
w dostatecznej objętości na 
potrzeby planowanej procedury 
chirurgicznej. Nieorganiczna 
macierz kostna granulatu Symbios 
Xenograft posiada strukturę 
łączących się ze sobą makro 
i mikroporów wspierających 
formowanie się i wzrost nowej kości.

•	 System wzajemnie połączonych 
makro- i mikroporów – 
wspiera ukrwienie, wzrost 
kości i dostarczanie substancji 
odżywczych.

•	 Wysoka porowatość przy 88% 
do 95%pustej przestrzeni – 
więcej miejsca na wzrost nowej 
kości.

•	 Szorstka faktura powierzchni –  
wspiera przyleganie komórek 
i wzrost kości.

•	 Węglanoapatyt – wspiera 
modelowanie gojącej się kości. 

•	 Granulat staje się zwarty 
w momencie uwodnienia – 
łatwość pobierania i aplikacji 
w miejsce ubytku kości.

•	 Dostępne w słoiku lub 
strzykawce oraz w różnych 
objętościach – większy  
wybór dla lekarza klinicysty.

•	 Materiał dostępny w dwóch 
rozmiarach ziaren granulatu – 
0.25 mm do 1.0 mm 
1.0 mm do 2.0 mm

Powiększenie x6 Powiększenie x50

Powiększenie x75

Materiał pochodzenia wieprzowego w granulacie do ksenogennych 
wszczepów kostnych Symbios® Xenograft Granules Porcine Bone  
Graft Material

Granulat Symbios® Xenograft w strzykawce i słoiku
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Membrany resorbowalne

Błona kolagenowa Symbios 
Collagen Membrane SR 
(wolnoresorbowalna) 
jest materiałem 
bioresorbowalnym. Wykonana 
z wysokooczyszczonego kolagenu 
typu I pobieranego z wołowego 
ścięgna Achillesa. Przeznaczona 
do wykorzystania w chirurgii jamy 
ustnej jako materiał umieszczany 
w miejscu implantacji, ubytku 
kości lub rekonstrukcji wyrostka 
kostnego w celu wspierania 
procesu gojenia ran powstałych 
w efekcie zabiegów chirurgii 
stomatologicznej.

•	 Bezpieczna dla 
pacjenta – wykonana 
z wysokooczyszczonego 
kolagenu typu I pobieranego 
z bydlęcego ścięgna Achillesa.

•	 Można zszyć lub umocować 
membranę pinami bez ryzyka 
rozerwania – wyjątkowe ułożenie 
włókien zapewnia wysoką 
wytrzymałość produktu.

•	 Zapobiega narastaniu nabłonka –  
zwarta powierzchnia.

•	 Wystarczająco zwarta by 
ułatwić założenie, ale łatwo 
układa się dokształtu wyrostka –  
optymalna elastyczność.  
Można zakładać na sucho  
lub po zwilżeniu.

Błona kolagenowa Symbios Collagen 
Membrane SR

Obraz z mikroskopu elektronowego (SEM): 
Przekrój błony kolagenowej SYMBIOS 
Collagen Membrane SR zbudowanej 
z macierzy włókien kolagenowych (x 5000).

Przewidywany 
czas resorpcji: 
26 – 38 tygodni

Błona kolagenowa Symbios® Collagen Membrane SR
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Wstępnie nawilżona błona 
kolagenowa Symbios składa 
się ze zdrowej oczyszczonej 
tkanki pozyskanej z osierdzia 
wołowego. Unikatowa dystrybucja 
w opakowaniu pozwalającym 
przechowywać błonę w stanie 
wstępnego nawilżenia umożliwia 
jej natychmiastowe wykorzystanie 
- błona jest elastyczna i łatwo 
dostosowuje się do kształtu 
wyrostka. 

•	 Wstępnie nawilżona –  
wygodna, łatwa w użyciu.

•	 Pozwala się z łatwością 
kształtować i modelować – 
łatwość zakładania i robienia 
poprawek.

•	 Błona ze zdrowej tkanki 
osierdzia – może być zszyta 
lub spięta pinem, zapewniając 
stabilne mocowanie.

•	 Taka sama z obydwu stron –  
może być umieszczana 
w dowolny sposób.

•	 Czas resorpcji w przybliżeniu – 
16 tygodni – zapewnia właściwą 
funkcję bariery w procedurach 
sterowanej regeneracji kości 
i tkanek.

•	 Lepsze efekty leczenia 
stabilizującego –  
przewidywalny czas resorpcji. 

Łatwo się układa Łatwa się kształtuje

Przewidywalne  
rozwiązanie  
do regeneracji  
i natychmiasto-
wego użycia.

Wstępnie nawilżona błona kolagenowa Symbios®  
Collagen Membrane pre-hydrated

Obraz ze skaningowego mikroskopu 
elektronowego: powierzchnia wstępnie 
nawilżonej błony kolagenowej Symbios 
zbudowanej ze zdrowej tkanki kolagenowej. 
Powiększenie x100
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Membrany nieresorbowalne

Dzięki wykonanym laserowo perforacjom, 
membrany Frios® Bone-Shields 
przepuszczają tlen, co pozwola na swobodne 
działanie systemu immunologicznego.

Membrany Frios BoneShields

Czysty tytan odporny na 
odkształcenia z perforacjami 
laserowymi, które umożliwiają 
dostęp tlenu i normalne 
funkcjonowanie systemu 
immunologicznego. Membrana 
Frios Bone Shield może być 
wykorzystana do formowania 
przeszczepu autogennego 
i w połączeniu z materiałami  
do regeneracji kości, zapewniając 
wysoką trójwymiarową stabilizację 
mechaniczną.

•	 Biokompatybilna –  
wykonana z czystego tytanu 
klasy medycznej z perforacjami 
laserowymi pozwalającymi na 
swobodne przedostawanie się 
tlenu i normalne funkcjonowanie 
systemu immunologicznego.

•	 Nie daje efektu ciemnego 
kształtu widzialnego przez 
śluzówkę – materiał anodowany 
w kolorze żółtego złota. 
 
Możliwość dostosowania – 

dostępna w różnych formach 
i rozmiarach. Możliwość 
dostosowania do każdej sytuacji 
przez przycinanie i formowanie.

•	 Łatwa do mocowania – 
z wykorzystaniem pinów 
Friosmembrane tacks.

Membrany Frios® BoneShields
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Zestaw Frios MicroSaw ExpertSet

Instrumenty do pobierania  
kości autogennej

1-4 | Pobieranie kości autogennej – precyzyjne i bezpieczne.

Pobieranie bloczków kości autogennej wymaga doświadczenia i narzuca wysokie standardy efektów leczenia. 
Elastyczność FRIOS MicroSaw ułatwia wykonanie pionowych i poziomych nacięć kości - nawet w anatomicznie 
skomplikowanych przypadkach.

Precyzyjne i bezpieczne 
nacięcia kościWspółcześnie niemal połowie implantacji towarzyszy 

zabieg augmentacji kości. Celem każdego zabiegu 
jest osiągnięcie przewidywalnych, optymalnych 
estetycznie i funkcjonalnie efektów leczenia. 
Augmentacja wykorzystująca własną tkankę kostną 
pacjenta stanowi złoty standard przeszczepów 
kostnych. 

Przygotowanie bloczków kostnych i płatów kostnych 

•	 Precyzja – tarcza 0,29 mm MicroSaw została 
zaprojektowana do wykonywania wyjątkowo 
precyzyjnych nacięć kości.

•	 Łatwość – dzięki profilowanej prostnicy FRIOS 
można precyzyjnie pracować nawet w okolicy 
zatrzonowcowej przy ograniczonej przestrzeni 
w jamie ustnej.

•	 Minimalna inwazyjność pracy – dzięki regulowanej 
osłonie chroniącej tkanki miękkie i bezpośredniemu 
chłodzeniu tarczy.

•	 Sprawdzony instrument – w użyciu klinicznym  
od 1986 r.

Frios® MicroSaw

4  Prof. Fouad Khoury, Olsberg, 
Niemcy

1 2 3
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Pobieranie żywotnych 
wiórów kostnych równoległe 
z opracowaniem łoża implantu  
- do wielokrotnego użytku

•	 Tylko jedna procedura – 
wprowadzanie implantu 
i pobieranie cennych, żywotnych 
wiórów kostnych.

•	 Nieuciążliwe dla pacjenta –  
nie wymaga zabiegu w drugim 
miejscu pobrania.

•	 Zapobiega zanieczyszczeniu –  
wykorzystanie drugiego 
aspiratora w trakcie zabiegu.

•	 Wydajność – FRIOS 
BoneCollector można poddać 
sterylizacji, przewód ssący  
i filtr tytanowy są jednorazowe.

Pobieranie żywotnych 
wiórów kostnych równoległe 
z opracowaniem łoża implantu  
- do jednorazowego użytku

•	 Uproszczona procedura – 
instrument pozwala na wygodne 
pobranie i wykorzystanie kości 
autogennej.

•	 Wydajność i przewidywalność –  
pomaga wyeliminować reakcje 
systemu immunologicznego 
związane z wykorzystaniem 
materiałów zastępujących kość.

•	 Oszczędność – ogranicza 
potrzebę korzystania z drogich 
materiałów sztucznych.

•	 Oszczędność czasu – 
dostarczany w stanie sterylnym 
i wyrzucany po użyciu. 

BoneTrap

Instrumenty do pobierania  
kości autogennej

Frios BoneCollector

Frios® BoneCollector BoneTrap
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Zestaw instrumentów tytanowych 
pozwala wykonać wszystkie kroki 
podniesienia dna zatoki metodą 
otwartą 

•	 Przygotowanie dostępu 
techniką okna bocznego –  
od dużych, okrągłych wierteł 
z nasypem diamentowym do 
cienkich wierteł szczelinowych, 
wszystkie narzędzia maszynowe  
znajdują się w zasięgu ręki.

•	 Mobilizacja błony śluzowej 
zatoki – za pomocą zestawu 
profilowanych kiret.

•	 Mieszanie materiału do 
augmentacji – w stabilnej zlewce 
chirurgicznej domieszania.

•	 Wypełnianie zatoki szczękowej 
– z wykorzystaniem różnych 
aplikatorów chirurgicznych.

Zestaw do mocowania Frios FixationSet

Pełen zestaw instrumentów 
do szybkiego i precyzyjnego 
mocowania pinów FRIOS 
Membrane Tacks 

•	 Najcieńsze mikrowiertła 
jednorazowego użytku –  
do nawiercania wstępnego 
w kości zbitej.

•	 Instrument do nawiercania 
i pozycjonowania – w celu 
osiągnięcia maksymalnej 
precyzji.

•	 Precyzyjne i bezpieczne – 
mocowanie błon kolagenowych.

•	 Instrumenty do osadzania – 
pobieranie i pozycjonowanie 
pinów Membrane Tacks.

Piny mocujące membranę Frios Membrane 
Tacks

Zestaw Frios SinusSet

Do mocowania membran 

•	 Doskonała retencja – dobrze 
umocowane membrany zapobie-
gają przemieszczaniu się mate-
riału i wspierają formowanie się 
nowej tkanki kostnej.

•	 Biokompatybilne – wykonane 
z tytanu i sterylizowane promie-
niami gamma.

•	 Uniwersalne – piny FRIOS 
Membrane Tacks można wyko-
rzystywać z wszystkimi resor-
bowalnymi i nieresorbowalnym 
membranami.

•	 Zakładanie – piny zakłada się 
wykorzystując zestaw FRIOS 
FixationSet.

•	 Doskonałe uzupełnienie –  
do mocowania membran tytano-
wych FRIOS BoneShields.

Instrumenty i Akcesoria

Zestaw Frios® 

FixationSet

Piny do mocowania 
membrany Frios® 
Membrane Tacks

Zestaw do 
podnoszenia dna 
zatoki Frios® SinusSet
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Piśmiennictwo



Informacje o firmie Dentsply Sirona Implants

Firma Dentsply Sirona Implants oferuje wszechstronne 
rozwiązania przeznaczone do zastosowania na wszystkich 
etapach leczenia implantologicznego, w tym serie implantów 
Ankylos®, Astra Tech Implant System® i Xive®, a także technologie 
cyfrowe, takie jak indywidualne rozwiązania Atlantis® 

i rozwiązania Simplant® do chirurgii sterowanej, rozwiązania do 
regeneracji kości Symbios® oraz programy rozwoju zawodowego 
i biznesowego, takie jak STEPPS™. Dentsply Sirona Implants 
oferuje doskonałe produkty dla stomatologów oraz umożliwia 
uzyskanie przewidywalnych i trwałych wyników leczenia 
implantologicznego, które poprawia jakość życia pacjentów.

Informacje o firmie Dentsply Sirona

Firma Dentsply Sirona jest największym na świecie producentem 
specjalistycznych produktów i technologii dentystycznych, 
ze 130-letnią historią wdrażania innowacji i świadczenia usług 
dla branży stomatologicznej i pacjentów na całym świecie. 
Firma Dentsply Sirona opracowuje, wytwarza i sprzedaje 
szeroką gamę rozwiązań, w tym produkty do pielęgnacji zębów 
i jamy ustnej oraz inne wyroby medyczne światowych marek. 
Firma Dentsply Sirona, jako spółka oferująca szeroką gamę 
produktów stomatologicznych (zgodnie z ideą The Dental 
Solutions Company™), dostarcza innowacyjne i skuteczne 
rozwiązania o wysokiej jakości, rozwoju opieki stomatologicznej, 
podniesienia jej poziomu i bezpieczeństwa oraz skrócenia 
czasu koniecznego do przeprowadzenia leczenia. Światowa 
siedziba firmy Dentsply Sirona znajduje się w miejscowości 
York (w stanie Pensylwania), a jej siedziba międzynarodowa 
w Salzburgu w Austrii. Akcje firmy są notowane na giełdzie 
papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych pod 
symbolem XRAY.

Więcej informacji o firmie Dentsply Sirona i jej produktach 
można znaleźć na stronie www.dentsplysirona.com.
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