
>  Ideální volba pro prezervaci alveolárního 
hřebene a rozsahově malé augmentace

> Vynikající biokompatibilita

> Vědecky ověřeno

Volba mistrů 
v oboru

Kombinace nejlepších biomateriálů* 

Geistlich v setu Geistlich Combi-Kit Collagen

*  iData Research Inc., US Dental Bone Graft

Substitutes and other Biomaterials Market, 2011

iData Research Inc., European Dental Bone Graft

Substitutes and other Biomaterials Market, 2012



„Management alveolárních defektů pomocí materiálu Geistlich Bio-Oss® Collagen, v obtížných případech 
doplněný o membránu Geistlich Bio-Gide®, je pro mne a pro mé pacienty nevyhnutelný, pokud chci 
dosáhnout funkčního a estetického výsledku – bez ohledu na to, zda se chystám po extrakci zubů 
implantovat nebo se jedná o čistě protetické řešení defektu. Dle mého názoru je prezervace alveolárního 
hřebene za pomoci setu Geistlich Combi-Kit Collagen tím nejspolehlivějším řešením.“

Dr. Karl-Ludwig Ackermann, Filderstadt, Německo

„Spolehlivé řešení pro prezervaci alveolárního 
hřebene při řešení defektů alveolu.“

Situace po extrakci zubu 
s kazem kořene. Defekt 
vestibulární lamely je 
naznačen sondou.

Použití materiálu Geistlich 
Bio-Oss® Collagen při pre-
zervaci alveolárního hřebene 
(defekt vestibulární a krestální 
strany alveolárního hřebene).

Zakrytí materiálu Geistlich 
Bio-Oss® Collagen memb-
ránou Geistlich Bio-Gide® 
pro stabilizaci augmentátu 
na palatinální i vestibulární 
straně defektu.

Dostačující sutura palatinálně 
odebraného volného 
gingiválního štěpu (odběr 
měkkotkáňovým punchem).

Pohled na gingivu po zave-
dení Camlog Promote Plus 
šroubového implantátu 
(7,5 měsíce po provedení 
prezervace alveolárního 
hřebene).

Prof. Maurício Araújo, Maringá, Brazílie :

„Geistlich Bio-Oss® Collagen je uživatelsky přívětivý a spolehlivý biomateriál. Dokáže napomoci udržení 
správného profilu alveolárního hřebene pro další rekonstrukci. Používám Geistlich Bio-Gide® 
v kombinaci s Geistlich Bio-Oss® Collagen nebo granulemi Geistlich Bio-Oss® v extrakčních ranách, 
které vykazují ztrátu jedné nebo dvou stěn. Dále tato kombinace spolehlivě funguje u malých defektů, 
jako jsou parodontální nebo periimplantátové léze. Naprosto důvěřuji biomateriálům Geistlich, 
pro velké množství vědecké dokumentace a roky dobrých klinických zkušeností.“

„Prezervace extrakční rány pomocí Geistlich Combi-Kit 
Collagen posouvá vpřed možnosti udržení vyhovující 
profi lu alveolárního hřebene.“

Viditelná signifi kantní ztráta 
bukální kosti po extrakci 
zubu 14 a po odklopení 
mukoperiostálního laloku.

Augmentace defektu pomocí 
Geistlich Bio-Oss® Collagen.

Membrána Geistlich 
Bio-Gide® aplikovaná tak, 
aby kryla místo augmentace.

Pohled z okluze na místo 
augmentace po 4 měsících.

4 měsíce po extrakci je patrná 
zformovaná široká bukální 
lamela.
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Dr. Daniele Cardaropoli, Torino, Itálie:

„Rutinně používám techniku prezervace alveolárního hřebene po extrakci zubů. Po šetrné extrakci je 
alveol vyplněn materiálem Geistlich Bio-Oss® Collagen. Následuje jemné podsunutí membrány 
Geistlich Bio-Gide® v místě sulku bez elevace mukoperiostálního laloku a je zajištěna zkříženým 
matracovým stehem. K uzavření extrakční rány není třeba žádného odběru měkkotkáňového štěpu. 
Po třech až čtyřech týdnech dochází k úplnému přehojení měkkých tkání v místě dříve exponované 
membrány, s vytvoření keratinizované sliznice, která chrání štěp. Po čtyřech měsících může být 
provedena implantace v připraveném alveolu.“

„Biomateriály Geistlich úspěšně používám při prezervaci 
alveolárního hřebene u výkonů s otevřeným hojením.“

Beznadějný dolní premolár. 
Preferovaný fl apless přístup 
bez poškození interden-
tálních papil a prezervace 
všech stěn kortikální kosti.

Augmentace extrakční 
rány po provedené extrakci 
materiálem Geistlich 
Bio-Oss® Collagen, opatrně 
a jemně vytvarovaného tak, 
aby kompletně vyplňoval 
extrakční ránu.

Geistlich Bio-Gide® membrána 
opatrně podsunutá do sulku, 
zabezpečená zkříženým 
matracovým stehem, 
dovolující otevřené hojení.

Čtyři měsíce po extrakci. Je 
dosaženo kompletního zho-
jení a maturace měkkých 
i tvrdých tkání.

Kontrolní vyšetření po 12 
měsících: použití materiálu 
Geistlich Bio-Oss® Collagen 
a Geistlich Bio-Gide® 
umožnilo zachování objemu 
alveolárního výběžku, 
do kterého je možné 
bezpečně zavést zubní 
implantát.

Prof. Daniel Buser, Bern, Švýcarsko:

Geistlich Bio-Oss® Collagen používáme rutinně pro mezeru o třech chybějících zubech v místě 
mezičlenů u můstků nesených implantáty. Díky horizontální i vertikální augmentaci dochází 
k optimalizaci estetiky měkkých tkání. Augmentace kosti provádíme kombinací autogenní kosti 
s použitím kolagenní membrány. Membrána Geistlich Bio-Gide® po více jak 15 letech použití 
prokázala, že je spolehlivým prostředkem a je charakterizována velmi malým počtem komplikací.“

„GBR pomocí Geistlich Bio-Oss® Collagen optimalizuje 
estetiku měkkých tkání pro můstky nesené implantáty.“

Stav po zavedení implantátů. 
Povšimněte si lokálního 
defektu kosti mezi implantáty.

Anatomický profi l kosti byl 
vylepšen použitím autogenní 
kosti a granulemi Geistlich 
Bio-Oss®. V místě budoucího 
mezičlenu byl použit materiál 
Geistlich Bio-Oss® Collagen.

Aplikovaný materiál byl 
zakryt membránou Bio-Gide® 
podle principů GBR.

Úspěšný výsledek augmen-
tace kontury měkkých tkání 
v místě mezičlenu. Stav po 
5 letech.

Intraorální RTG při kontrole 
po 5 letech po provedení 
augmentace dokumentuje 
úspěšnou augmentaci 
v místě mezičlenu.
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Prof. Mariano Sanz, Madrid, Španělsko:

„Biomateriály Geistlich používám již mnoho let, ale teprve nedávno jsem objevil materiál Geistlich 
Bio-Oss® Collagen. Manipulace s tímto materiálem je v porovnání s granulemi Geistlich Bio-Oss® 
lepší a je jednodušší dosáhnout požadovaného tvaru a aplikace je tak rychlejší. Dle mého názoru je 
Geistlich Combi-Kit Collagen ideální volbou pro management extrakčních ran a pro léčbu úzkých 
a hlubokých defektů.“

Kazuistika prof. Mariano Sainze

„Materiály Geistlich si po letech použití 
získaly moji naprostou důvěru.“

Extrakční rána s rozšířením 
v důsledku kruhového 
parodontálního defektu 
zasahující až k apexu.

Umístění membrány 
Geistlich Bio-Gide® mezi 
lingvální lalok a hřeben 
alveolární kosti pro 
usnadnění uzavření defektu.

Extrakční rána je vyplněna 
materiálem Geistlich 
Bio-Oss® Collagen, který 
je šetrně složen tak, aby ji 
přesně vyplňoval.

Augmentát je zabezpečen 
membránou, která přesahuje 
okraje extrakční rány na kost. 
Laloky jsou upraveny tak, 
aby poskytly primární uzávěr 
regenerované oblasti.

Pohled během chirurgického 
výkonu na místo implantace 
4 měsíce po provedení 
prezervace alveolu.

Dr. Ronald Jung, Zurich, Švýcarsko:

„Geistlich Combi-Kit Collagen nabízí materiály potřebné k vytvoření objemu a k zakrytí odkrytých 
krčků přirozených zubů u bukálních periimplantátových defektů v estetické zóně chrupu. Materiál 
Geistlich Bio-Oss® Collagen je vyříznut do tvaru písmene „L“ a adaptován do místa defektu. Díky 
tomu jsou podpořeny periimplantátové měkké tkáně a vytváří tak optimální konturu. 10% podíl kola-
genu se může podílet na stabilizaci krevní sraženiny a přidržet částečky materiálu Geistlich Bio-Oss® 
pohromadě.“

„Periimplantátové defekty lze úspěšně léčit 
pomocí setu Geistlich Combi-Kit Collagen.“

Po zavedení implantátu 
v místě zubu 11 lze pozorovat 
defekt kosti asociovaný 
s defektem jedné stěny.

Po aplikaci granulí Geistlich 
Bio-Oss® do defektu je 
vyříznut a vytvarován do „L“ 
materiál Geistlich Bio-Oss® 
Collagen a následně je 
adaptován tak, aby zajistil 
dostatečný objem a konturu.

Materiál Geistlich Bio-Oss® 
Collagen po šetrné aplikaci. 
Granule materiálu Geistlich 
Bio-Oss® jsou použity 
k zaoblení rohů.

Defekt je zakryt membránou 
Geistlich Bio-Gide®.

Po 10 měsících je dosaženo 
optimální kontury v místě 
implantace.
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Set Geistlich Combi-Kit Collagen:
ideální kombinace

Klíčové výhody materiálu Geistlich Bio-Oss® Collagen:

>  Geistlich Bio-Oss® udržuje dlouhodobý objem díky pomalé resorpci. 1, 2

>  Obsažený kolagen zaručuje ideální tvarovatelnost materiálu. 3

>  Prokázaný úspěch. 4, 5

Klíčové výhody materiálu Geistlich Bio-Gide®:

>  Unikátní dvouvrstvá struktura zajišťuje nekomplikované hojení rány6 
a optimální kostní regeneraci. 7

>  Hydrofilie, elasticita a odolnost proti roztržení8 zajišťuje jednoduchou manipulaci.

>  Vysoká bezpečnost terapeutického využití materiálu a předvídatelné výsledky prokázané 
dlouhodobými studiemi. 9, 10

Geistlich Bio-Oss® Collagen: 
Optimálně formovatelný. Optimální manipulace.

Připraven k použití

Vysoká elasticita 
a odolnost proti 
přetržení 

Ideálně tvarovatelný

Optimální adheze

e.

ulaci.

y prokázané 
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Geistlich Bio-Gide®: 
Přirozená kolagenní membrána. Vysoká bezpečnost terapie.
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Perio-System Combi-Pack

Geistlich Bio-Oss® Collagen 
100 mg

Geistlich Bio-Gide® Perio 
16 x 22 mm

Přehled produktů*

yPerio-Sy

Geistlich Combi-Kit Collagen

Geistlich Bio-Oss® Collagen 
100 mg

Geistlich Bio-Gide® 
16 x 22 mm

Geistlich Bio-Oss® Collagen

Spongiózní náhrada kosti
Předtvarovaný blok s kolagenem

Dostupné velikosti:

100 mg

250 mg

500 mg

Geistlich Bio-Oss®

Spongiózní náhrada kosti
Malé granule 0,25 mm – 1 mm

Dostupné velikosti:

0,25 g ≈ 0,5 cm3

0,5 g ≈ 1 cm3

2 g ≈ 4 cm3

Geistlich Bio-Oss®

Spongiózní náhrada kosti
Velké granule 1 mm – 2 mm

Dostupné velikosti:

0,5 g ≈ 1,5 cm3

2 g ≈ 6 cm3

Dostupné velikosti:

0.5 g ≈ 1.5 cm3

Velké granule 1 mm – 2 mm

Dostupné velikosti:

0.25 g ≈ 0.5 cm3

0.5 g ≈ 1.0 cm3

Geistlich Bio-Oss Pen®

Malé granule 0,25 mm – 1 mm

* Produkty se mohou v různých zemích lišit.

Zastoupení  - Česká republika
JPS, spol. s. r. o.
Velichovská 14,
155 00, Praha 5
tel.: 235 518 936, 235 517 498
e-mail: info@jps.cz, www.jps.cz 
zelená linka (volání zdarma): 800 111 577

Výrobce:
Geistlich Pharma AG
Business Unit Biomaterials
Bahnhofstrasse 40
CH-6110 Wolhusen
Tel.: +41-41 492 56 30
www.geistlich-pharma.com

Pro více informací navštivte:

www.combi-kit-collagen.com
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Více detailů o obchodním zastoupení v jednotlivých zemích:

www.geistlich-pharma.com/mycontact

Geistlich Bio-Gide®

Dvouvrstvá resorbovatelná 
membrána

Dostupné velikosti:

25 mm x 25 mm

30 mm x 40 mm


