ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΣΤΙΚΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ
Hypro-Oss
Πρόκειται για ένα επαναστατικό, φυσικό,
λυοφιλοποιημένο με ατελή πεπτίδια οστικό
μόσχευμα βόειας προέλευσης.
Φυσικό βόειο οστό με ενσωματωμένο ατελές
κολλαγόνο σε κάθε του κόκκο.
30% κολλαγόνο Type 1, ελεύθερο από
τελοπεπτίδια (atelocollagen), με εγγενή
οστεοεπαγωγικά στοιχεία (TGF, BMPs, IGFs).
70% εγγενή οστεοαγώγιμα βόεια
στοιχεία υδροξυαπατίτη.
Έντονη αιμοστατική και μικροβιοστατική δράση
λόγω της ύπαρξης atelocollagen.
Εξαίρετος χειρισμός εξαιτίας
των υδροφιλικών του ιδιοτήτων
με αποτέλεσμα την καλύτερη δυνατή
πρόσφυσή του στα κύτταρα.
Ιστολογικός έλεγχος
μετά από 4 εβδομάδες

Ιστολογικός έλεγχος
μετά από 14 εβδομάδες

Η φυσική κρυσταλλική δομή του και το πορώδες
του υλικού εγγυώνται την μακροπρόθεσμη
σταθερότητα των διαστάσεων.
Σχηματισμός νέου οστού σε πολύ σύντομο
χρονικό διάστημα.
∆εν παρατηρούνται επιπλοκές, όπως αιμάτωμα
ή πρήξιμο, μετά από ανύψωση ιγμορείου ή άλλες
χειρουργικές διαδικασίες.
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Ενδείξεις Hypro-Oss: Εμφυτευματολογία, Περιοδοντολογία και Χειρουργική Στόματος
Ανύψωση ιγμορείου, αυξητικές τεχνικές, ενδοοστικά ελλείμματα, περι-εμφυτευματικά
ελλείμματα, μετεξακτικά φατνία, περιοδοντικά ελλείμματα, κύστες.

Ιδιοκτησία Dr. med. dent Fahim Atamni

Σύνθεση Hypro-oss
Το οστικό μόσχευμα Hypro-Oss είναι βόειας προέλευσης, αποτελείται από περίπου 70% καθαρό
υδροξυαπατίτη και 30% καθαρό κρυσταλλικό atelocollagen τύπου Ι. Η επεξεργασία του
μέσω της λυοφιλοποίησης και της πατενταρισμένης διαδικασίας των ατελών πεπτιδίων, διατηρεί
την φυσική οστική δομή όπως είναι, αλλά αποστειρωμένο και ασφαλές.
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0,5 ml
1,0 ml
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Μέγεθος Κόκκου
0,5 - 1,0 mm
1,0 - 2,0 mm

Τιμή
59€
79€

Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ
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