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Složení
 Geistlich Bio-Oss® je přírodní kostní minerál 
hovězího původu. Geistlich Bio-Oss® je k dos-
tání jako spongiózní kostní granulát a jako 
spongiózní kostní blok. Granulát je rovněž k 
dostání v aplikátoru, např. Geistlich Bio-Oss 
Pen®. Vysoce čištěná osteokonduktivní mine-
rální struktura se vyrábí ve vícestupňovém 
postupu čištěním z přírodní kosti za dodržení 
maximálních bezpečnostních opatření. 
 Geistlich Bio-Oss® je díky svému přírodnímu 
původu po chemické stránce značně srovna-
telný s mineralizovanou lidskou strukturou 
kosti. 
Sterilizace  Geistlich Bio-Oss® se provádí ira-
diací gama. 

Vlastnosti / Účinky
Anorganická matrice kosti  Geistlich Bio-Oss® 
má makro a mikroporézní strukturu podob-
nou lidské spongiózní kosti. Na základě ve-
lkého propojovacího objemu pórů a 
přírodního složení je v místě implantace pod-
porováno vytváření a vrůstání nové kosti. 
Během doby se  Geistlich Bio-Oss® částečně 
přetvoří pomocí osteoklastů a osteoblastů 
(fyziologická přeměna). Vzhledem ke svým 
vlastnostem představuje  Geistlich Bio-Oss® 
schůdnou alternativu k autologní kosti u 
vhodných defektů. 

Česky

 Geistlich Bio-Oss®  
 Geistlich Bio-Oss Pen®

Přírodní kostní minerál pro náhradu kosti v čelistní chirurgii
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Indikace
 Geistlich Bio-Oss® se doporučuje pro 
vyplňování kostních defektů a augmentaci 
kosti, např.
 >  augmentace/rekonstrukce alveolárního 
hřebene,

 >  vyplnění alveol po extrakci, 
 >  implantologie: příprava lůžka pro 
implantát, vyplnění dehiscencí kostí a 
augmentace spodiny dutiny

 >  parodontologie: vyplnění defektů kostí, 
opěra pro membránu při řízené tkáňové 
regeneraci (GTR).

Blok  Geistlich Bio-Oss® se dopo ručuje zejmé-
na pro
 >  vyplnění velkých defektů kosti

Pokyny pro použití
Při používání  Geistlich Bio-Oss® musí být 
dodrženy obecné zásady sterilní manipulace a 
medikamentózní léčby pacienta.
 >  Úplná eliminace granulační tkáně po 
expozici defektu.

 >  Aplikace:
a)  Geistlich Bio-Oss Pen®: pro dodržení 

níže uvedených pokynů viz piktogramy 
na štítku obalu na poslední straně 
příručky. 

 1.  Pevně přidržte Geistlich Bio-Oss Pen®, 
odstraňte ochranné těsnění (A) a 
odšroubujte ochranné víčko (B). Tím 
se odkryje aplikátor a víčko filtru. 

 2.  V této chvíli neodstraňujte červené/
zelené víčko filtru z aplikátoru.

 3.  Pro kompletní navlhčení Geistlich 
Bio-Oss® přidržujte aplikátor oběma 
rukama a víčko filtru vložte do 
sterilního fyziologického roztoku nebo 
krve pacienta. Píst zcela zatáhněte. U 
aplikátoru 0,5 cc jedním zatlačením 
kompletně navlhčíte Geistlich 
Bio-Oss®. U aplikátorů 1,0 cc a 1,5 cc 
stlačte píst palcem pro vypuzení 
smáčecí tekutiny bez komprese 
Geistlich Bio-Oss®. Opakovaným 
zatažením a stlačením pístu přibližně 



40

5 krát znovu proveďte navlhčení. 
Geistlich Bio-Oss® můžete též 
navlhčit použitím samostatné injekční 
stříkačky (není součásti dodávky). 
Smáčecí tekutinu vlastního výběru 
vstřikujte přímo víčkem filtru do 
granulátu Geistlich Bio-Oss®.

 4.  Po navlhčení píst lehce stiskněte pro 
vypuzení přebytečné tekutiny.

 5.  Odstraňte víčko filtru z aplikátoru (A). 
Zakřivenou špičku aplikátoru 
našroubujte na konec aplikátoru (B). 
Nyní je aplikátor připraven k použití. 
Tlakem palce stiskněte píst a aplikujte 
Geistlich Bio-Oss® přímo na místo 
chirurgického zákroku. 

b)  Granulát  Geistlich Bio-Oss® v 
lahvičkách: smíchání granulátu Geistlich 
Bio-Oss® s krví pacienta nebo s 
fyziologickým roztokem před implantací. 
Granulát bude dopraven do oblasti 
defektu pomocí sterilních nástrojů 
(stěrka nebo lžička).

c)  Blok  Geistlich Bio-Oss®: Blok se 
přizpůsobí na požadovanou velikost 
skalpelem a vkládá se do kostní dutiny. 
V případě potřeby se blok navlhčí krví 
pacienta nebo fyziologickým roztokem.

 >  Modelování in situ lze provádět sterilní 
stěrkou nebo jiným vhodným nástrojem.

 >  Doporučuje se, aby byl  Geistlich Bio-Oss® 
zakryt membránovou bariérou (např. 
 Geistlich Bio-Gide®).

 >  Při uzavírání rány by měl mukoperiostální 
lalok úplně zakrývat implantovaný 
 Geistlich Bio-Oss® a měl by být zafixován 
sešitím.

 >  Jestliže není možné primární ránu zcela 
uzavřít, měla by být provedena další 
mobilizace laloku (naříznutí periostu) nebo 
zakrytí rány pomocí membrány (např. 
 Geistlich Bio-Gide®).
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Speciální pokyny pro použití v  parodonto-
logii
 >  Základním požadavkem úspěšné 
parodontální léčby je kontrola jakékoliv 
bakteriální infekce a důkladná hygiena 
ústní dutiny. Před chirurgickým výkonem 
proto se proto doporucuje zavedení 
hygienické fáze zahrnující řádné poučení 
pacienta. Dlouhodobý léčebný úspěch 
pomůže zajistit pooperační udržovací fáze.

 >  Kromě kontroly povlaku vyplňování 
parodontálních defektů pomocí  Geistlich 
Bio-Oss® vyžaduje před implantací 
úspěšnou lokální léčbu parodontální léze 
(srovnání kořenů, odstranění cizích těles a 
neživé tkáně z rány). Defekt je zapotřebí 
zakrýt membránou, aby bylo dosaženo 
optimální regenerace tkáně (např.  Geistlich 
Bio-Gide®).

Omezení použití
Kontraindikace

 >   Geistlich Bio-Oss® by neměl být používán 
za přítomnosti infikovaných ran.

Speciální opatření

 Geistlich Bio-Oss® by měli používat pouze 
školení zubní lékaři a chirurgové. 
 Geistlich Bio-Oss® by měl být používán se 
zvláštní opatrností u pacientů s
 >  akutní nebo chronickou infekcí (např. 
osteomyelitidou) v místě chirurgického 
výkonu,

 >  nekontrolovanými metabolickými 
poruchami, např. diabetes, osteomalacie, 
porucha štítné žlázy, závažné poškození 
funkce ledvin či jater,

 >  prolongovanou terapií kortikosteroidy,
 >  autoimunitním onemocněním,
 >  léčbou ozařováním,
 >  těžkým kouřením.
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Aby byla zajištěna regenerace kosti, měl by 
být  Geistlich Bio-Oss® implantován pouze do 
živé kostní tkáně a v přímém kontaktu s hos-
titelskou kostí (popřípadě vytvořit mikrofrak-
turu na povrchu kosti). U větších defektů lze 
regenerační proces zlepšit přidáním autolog-
ní spongiózní kosti nebo kostní dřeně. Na 
základě zkušenosti je třeba vyvarovat se 
v augmentované oblasti mobility způsobené 
mechanickým zatížením (tlakové zatížení) 
nebo vložením implantátů (dvoustupňový 
postup), a to po několik týdnů po vložení 
 Geistlich Bio-Oss®. Ze zkušenosti vyplývá, že 
je mechanické zatížení (tlakové zatížení) 
ploch augmentovaných  Geistlich Bio-Oss® 
možné nejdříve po 6 měsících. Všeobecně zá-
visí vhodné načasování vložení implantátu na 
zbytkovém objemu místní kosti. 

Nežádoucí účinky
Nesnášenlivé reakce u  Geistlich Bio-Oss® 
 nelze zcela vyloučit. 
Možné komplikace, jež mohou nastat při 
jakémkoliv chirurgickém výkonu, zahrnují 
otok v místě chirurgického zákroku, olupová-
ní laloku, místní zánět, ztrátu kostní hmoty, 
infekci nebo bolest.

Těhotenství/kojení
Nejsou k  dispozici údaje o použití produktu 
během těhotenství nebo kojení. Z  bezpeč-
nostních důvodů: ženy, které jsou těhotné 
nebo kojí, by neměly být léčeny pomocí 
 Geistlich Bio-Oss®. Bezpečnost a účinnost 
 Geistlich Bio-Oss® nebyla zkoumána u dětí 
před dosažením zralosti skeletu. 
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Další informace
Obsah sterilního balení je určen 
k jednorázovému použití. 

Opakovaná sterilizace není možná. 
Jakýkoliv nepoužitý materiál 
zlikvidujte. V případě opakovaného 
použití nelze zaručit sterilnost a 
funkčnost.

Nepoužívejte po vypršení 
vyznačeného data použitelnosti. 

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

Výrobek je sterilní v neotevřeném a 
nepoškozeném obalu. Jestliže byl 
poškozen sterilní obal, výrobek se 
nesmí použít.

Balení
Geistlich Bio-Oss Pen®: 
Velikost granulátu: 1 mm – 2 mm
Obsah: 0,5 g ≈ 1,5 cc
Velikost granulátu: 0,25 mm – 1 mm
Obsah: 0,25 g ≈ 0,5 cc a 0,5 g ≈ 1,0 cc 
Granulát  Geistlich Bio-Oss®: 
Velikost granulátu: 1 mm – 2 mm 
Lahvičky po 0,5 g, 1,0 g a 2,0 g 
Velikost granulátu: 0,25 mm – 1 mm 
Lahvičky po 0,25 g, 0,5 g, 1,0 g a 2,0 g

 Blok Geistlich Bio-Oss®: 
Velikost bloku: 1 cm x 1 cm x 2 cm

 Výrobce
 Geistlich Pharma AG
Bahnhofstrasse 40
6110 Wolhusen
Švýcarsko

Stav informace: 07/2015

15° C

25° C


