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Složení 

Geistlich Bio-Gide® Shape je kolagenová 
membrána získaná standardizovaným řízeným 
výrobním procesem. Kolagen se získává z 
prasat certifikovaných veterinárním lékařem 
a pečlivě se očistí, aby se zabránilo imunolo-
gickým reakcím.
Geistlich Bio-Gide® Shape má dvouvrstvou 
strukturu: směrem ke kosti porézní povrch 
umožňující vrůst kostních buněk. Směrem 
k měkké tkáni hustá struktura zabraňující 
vrůstání vazivové tkáně do kostního defektu. 
Membrána je z přírodního kolagenu bez dalších 
příčných vazeb nebo chemických přísad.
Membrána Geistlich Bio-Gide® Shape je 
sterilizovaná v boxech s dvojitým blistrem 
zářením . (  )

Vlastnosti/účinky

Nízká antigenicita a výborná biokompatibilita 
upřednostňují používání membrány Geistlich 
Bio- Gide® Shape v chirurgii. Experimentální 
údaje ukazují, že doba trvání bariérové funkce 
zajišťuje dostatečný čas tvorby kosti pro 
indikace uvedené níže. Fibrózní mikrostruktura 
membrány Geistlich Bio-Gide® Shape je hydro-
filní. Membrána zachovává svou strukturální 
integritu i za vlhka.
Přizpůsobování se obrysům kostní stěny je 
snadno dosažitelné. Fixace je možná stehy 
nebo piny. 
Vzhledem k přírodnímu původu kolagenu 
je možné v suchém stavu pozorovat mírné 
vyklenutí a odchylky v tloušťce membrány. 

Česky 

Geistlich Bio-Gide® Shape 
Předtvarovaná dvouvrstvá vstřebatelná membrána pro tkáňovou regeneraci
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Membrána Geistlich Bio-Gide® Shape má 
hladký, hustý povrch. Vzhledem k tomu, že pro-
dlužuje absorpci vody, je aplikace usnadněna.

Indikace 

Zamýšlené použití

Membrána Geistlich Bio-Gide® Shape je 
určena k použití jako bariérová membrána 
při regeneraci alveolárních kostních defektů. 

Klinické indikace

Membrána Geistlich Bio-Gide® Shape se pou-
žívá  pro alveolární kostní defekty v extrakčních 
alveolách.
Vzhledem ke své elasticitě by se měla 
membrána Geistlich Bio- Gide® Shape pou-
žívat vždy, když je to možné, v kombinaci s 
materiály kostních štěpů vyplňujících dutinu, 
jako je autologní kost nebo kostní náhrady 
(např. Geistlich Bio-Oss® / Geistlich Bio-Oss® 
Collagen).

Návod k použití 

Při používání membrány Geistlich Bio-Gide® 
Shape se musí dodržovat obecné principy 
sterilní manipulace a medikace pacienta.
 > Zuby se extrahují a provedou se obvyklé 
chirurgické postupy (kyretáž, deepitelizace, 
atd.).

 > Dlouhý pruh membrány Geistlich Bio-
Gide® Shape musí pokrývat kostní defekt 
alveoly, je-li přítomna. Přičemž hustý 
povrch musí směřovat k měkké tkáni a 
hrubá strana musí směřovat k defektu.

 > Membránu se umístí bez předběžného 
navlhčení do extrakčních alveol a přidržuje 
na místě mírným tlakem. Adheze k 
povrchu kosti je usnadněna hydrofilními 
vlastnostmi membrány.

 > Defekt se vyplní materiálem pro kostní 
štěpy, například autologní kostí nebo 
kostní náhradou (např. Geistlich Bio-Oss® 
/ Geistlich Bio-Oss® Collagen).

 > Úplné proniknutí membrány krví 
a exudátem umožňuje dokonalé 
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přizpůsobení a adhezi membrány k defektu 
a usnadňuje tvorbu krevní sraženiny pod 
membránou.

 > K uzavření extrakčních alveol se musí 
zastrčit obě křídla membrány Geistlich 
Bio-Gide® Shape pod mukózu, umístěnou 
meziálně a distálně od alveoly. Horní křídlo 
se musí zastrčit linguálně / palatinálně 
mezi měkkou tkáň a kostní stěnu.

 > Fixace membrány (např. matracový steh) 
na horní části může být indikována, aby se 
zabránilo posunutí membrány z důvodu 
smykové zátěže nebo mobilizace.

Omezení při použití/bezpečnostní 

opatření

Kontraindikace 

 > Membrána Geistlich Bio-Gide® Shape se 
nesmí používat v přítomnosti infikovaných 
ran. 

 > Membrána Geistlich Bio-Gide® Shape se 
nesmí používat u pacientů s prokázanou 
alergií na kolagen. 

Bezpečnostní opatření 

Geistlich Bio-Gide® Shape smí používat pouze 
vyškolení zubní lékaři a čelistní chirurgové. 
Membrána Geistlich Bio-Gide® Shape se musí 
používat se zvláštní opatrností u pacientů 
 > s akutní nebo chronickou infekcí (např. 
osteomyelitidou) v místě chirurgického 
zákroku,

 > s nekontrolovanými metabolickými 
onemocněními, např. diabetes, 
osteomalacie, poruchy štítné žlázy,

 > podstupujících prodlouženou léčbu 
kortikosteroidy,

 > s autoimunitními onemocněními,
 > podstupujících radioterapii,
 > kteří jsou těžkými kuřáky.

Vzhledem k adherenci kostní tkáně a elasticity 
membrány Geistlich Bio-Gide® Shape se dopo-
ručuje použít augmentační kostní materiál, aby 
se vytvořil a udržoval prostor pro regeneraci 
kosti. V případě expozice membrány (např. 
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dehiscence měkké tkáně) během fáze hojení 
může urychlit dobu resorpce.

Nežádoucí účinky

Vzhledem k tomu, že membrána je kolage-
nový produkt, mohou se ve velmi vzácných 
případech objevit alergické reakce. Vzhledem 
k zvláštním fyzikálním vlastnostem a prodlou-
žené době vstřebávání může nastat ve velmi 
vzácných případech zánětlivá reakce. Možné 
komplikace, které se mohou vyskytnout u 
každého chirurgického zákroku, zahrnují otok 
v místě zákroku, odlupování chlopně, krvácení, 
místní záněty, ztráta kostní hmoty, infekce 
nebo bolest.

Těhotenství/kojení

Údaje o užívání výrobku během těhotenství 
nebo kojení nejsou k dispozici. Bezpečnostní 
důvody: Membrána Geistlich Bio-Gide® Shape 
se nesmí používat u žen, které jsou těhotné 
nebo kojí. 

Další informace

Obsah boxu s dvojitým obalem je 
určen pouze pro jedno použití.

Opakovaná sterilizace není 
možná. Nespotřebovaný materiál 
zlikvidujte. Sterilita a funkčnost v 
případě opakovaného použití nejsou 
garantovány.

Výrobek nepoužívejte po uplynutí 
vyznačené doby použitelnosti.
 

15° C

25° C Uchovávejte v suchu při pokojové 
teplotě (15–25 °C).

 Výrobek je sterilní, pokud je balení 
neotevřené a nepoškozené. Pokud 
byl poškozen sterilní obal, nesmí se 
výrobek použít.

Uchovávejte mimo dosah slunečních 
paprsků.
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Upozornění: seznamte se s průvodní 
dokumentací.

Postupujte podle návodu k použití.

Sterilizováno zářením.

Velikost balení

Membrána Geistlich Bio-Gide® Shape je balená 
ve sterilním boxu s dvojitým blistrem: 
Geistlich Bio-Gide® Shape, 1 membrána, 
předtvarovaná, 14 mm x 24 mm

Výrobce

Geistlich Pharma AG 
Bahnhofstrasse 40 
CH-6110 Wolhusen/Švýcarsko 
Tel. +41 41 492 55 55

Datum vydání informace 2016-02


