Informacje o firmie Dentsply Sirona

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.

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.

The dental
solutions
company™
Łatwo się układa

Łatwo się kształtuje
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Obraz ze skaningowego mikroskopu elektronowego:
powierzchnia wstępnie nawilżonej błony kolagenowej
Symbios zbudowanej ze zdrowej tkanki kolagenowej.
Powiększenie x100

Informacje o firmie Dentsply Sirona Implants

Symbios®

Wstępnie nawilżona
błona kolagenowa

Wstępnie nawilżona błona kolagenowa Symbios składa się ze zdrowej oczyszczonej tkanki kolagenowej,
pozyskanej z osierdzia wołowego. Wyjątkowa forma produktu umożliwia jego natychmiastowe wykorzystanie
- błona jest elastyczna i łatwo dostosowuje się do kształtu wyrostka.
• Półprzepuszczalna - pozwala przedostawać się substancjom odżywczym i makromolekułom
• Zdrowa tkanka zapewnia błonie wysoką wytrzymałość mechaniczną, pozwala utrzymać założone szwy
• Funkcjonuje jako bariera komórkowa, zapobiega wrastaniu nabłonka w miejscu przeprowadzanego
zabiegu augmentacji kości
• Błona o grubości około 0,5 mm

Wskazania

Cechy

Wstępnie nawilżona błona kolagenowa Symbios
jest resorbowaną membraną przeznaczoną
do zabiegów chirurgicznych w jamie ustnej:
augmentacja kości wokół implantów
wprowadzonych natychmiastowo
lub w sposób odroczony
w zębodołach poekstrakcyjnych

“

miejscowa augmentacja wyrostka
do implantacji odroczonej
rekonstrukcji wyrostka przed leczeniem
protetycznym
wypełnienie ubytków kości
sterowana odbudowa kości w przypadkach
niedoborów związanych z dehiscencją

• Z łatwością można ją przyciąć w trakcie zabiegu, aby uzyskać pożądany kształt

sterowana regeneracja tkanek w zabiegach
ubytku tkanek przyzębia

Wstępnie nawilżona
błona kolagenowa Symbios
układa się do kształtu wyrostka.
Jest bardzo wytrzymała
i dostępna w unikatowym
opakowaniu.
Steven J. Fuqua, D.D.S., M.S.,
Protetyk, Southlake w stanieTeksas, USA

“

Przewidywalne rozwiązanie
do regeneracji i natychmiastowego
zastosowania

Korzyści

Wstępnie nawilżona

à

Wygodna, gotowa do użycia

Pozwala się łatwo kształtować i modelować

à

Łatwa do zakładania i dostosowania

Błona ze zdrowej tkanki osierdzia

à

Może być zszyta lub spięta pinem

Dwustronna

à

Może być umieszczana w dowolny sposób

Czas resorpcji w przybliżeniu 16 tygodni 1)

à

Zapewnia właściwą funkcję bariery w procedurach
sterowanej regeneracji kości i tkanek

Trwała i stabilna

à

Przewidywalny czas resorpcji

Numery katalogowe/produktów
Wstępnie nawilżona błona kolagenowa Symbios® 2)

Wstępnie
nawilżona

Łatwa
do kształtowania
i modelowania

Dwustronna

Zębodół
poekstrakcyjny

Fenestracja

Resztkowy wyrostek
zębodołowłowy

Dehiscencja

Ubytki tkanek
przyzębia

Podniesienie
dna zatoki

Produkt #

ROZMIAR

Membrana/opakowanie

32905274

15 x 20 mm

1

32905275

20 x 30 mm

1

32905276

30 x 40 mm

1

1)

Dane do wglądu na życzenie, Collagen Matrix, Inc.

2)

Wstępnie nawilżona błona kolagenowa jest wytwarzana przez firmę Collagen Matrix, Inc.

