
CYTOPLAST 
 

регенеративна бариерна мембрана 
 
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 
 
Въведение 
 
Клиницистите, които употребяват Osteogenics Biomedical  /остеогенни медицински/ продукти са 
длъжни да преценяват индикациите на конкретия продукт за конкретния пациент и случай. 
Osteogenics Biomedical не поемат никаква отговорност, в случай на  предявено или 
подразбиращо се оплакване от пряко, непряко, наказателно или друго увреждане, в резултат 
на неправилна професионалната преценка или неправилна употреба на техни продукти. 
 
Наличност 
 
CYTOPLAST Ti 250 нерезорбируема бариерна мембрана се предлага стерилна в разнообразни 
форми и размери и е подсилена с титан. 
 

НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕМБРАНАТА НОМЕР 
Ti 250  фронтална тясна Ti250AN- 1, Ti250AN- 2 
Ti 250  фронтална единична                  Ti250AS-1,Ti250AS-2 
Ti 250  дистална единична                  Ti250PS-1,Ti250PS-2 
Ti 250  дистална широка                  Ti250PL-1,Ti250PL-2 
Ti 250  фронтална пародонтална                  Ti250AP-1,Ti250AP-2 
Ti 250  дистална пародонтална                  Ti250PP-1,Ti250PP-2 
Ti 250  букална                  Ti250BL-1,Ti250BL-2 
Ti 250  XL                  Ti250XL-1,Ti250XL-2 
 
Индикации 
 
Cytoplast Ti250 нерезорбируема мембрана е временен нерезорбиращ се материал, който се 
използва като бариера осигуряваща пространст-во при лечение на пародонтални дефекти. 
 
 
 
Описание 
 
Cytoplast Ti 250 нерезорбируема бариерна мембрана се състои основно от 100 % чист 
политетрафлуороетиленов /ПТФЕ/ лист, подсилен с титаниева рамка обвита в 2 слоя от ПТФЕ. 
ПТФЕ е биологично инертен и тъканно съвместим материал. Cytoplast Ti250  нерезорбируема 
бариерна мембрана представлява лист с голяма плътност, чиято порьозност и структура на 
повърхността  са такива, че  възпрепятстват  преминаването и интегрирането на бактерии в 
микропорцепите на материала,а в същото време улесняват прикреп- ването на клетките на 
организма към нея. 
Cytoplast Ti250 нерезорбируема бариерна мембрана е конструирана, така че да сведе до 
минимум миграцията и размножаването на мекотъканни гингивални клетки в костния дефект и по 
този начин създава по благоприятна среда за неоваскуларизация и възможност на костните 
клетки да се размножават и да възстановят костния дефект. Тъй като осигуряването на 
пространство е критично за този етап, мембраната е достатъчна да предотврати спонтанния 
колапс, но в същото време е достатъчно поддатлива и лесно се адаптира към контура на тъканта 
и намалява риска от перфорации на надлежащите меки тъкани. 
 
Поставяне на мембраната 
 



Внимателно отворете  стерилната опаковка и извадете Cytoplast Ti250 нерезорбируема бариерна 
мембрана от стерилната предпазна синя опаковка. Дръжте мембраната само със стерилни 
ръкавици, които предварително са изплакнатаи с дестилирана вода, за да се отстрани талкът 
или със стерилен атравматичен форцепс. Мембраната може да бъде изрязана в желаната 
форма. Тиатнът лесно се срязва с остри ножици. След изрязването не би трябвало да има остри 
ъгли или грапави ръбове. За да се подобри способността на материала да осигурява 
пространство, материлът може да се разстеле върху върховете на пръстите или с дръжката на 
стерилен инструмент да се създаде куполообразна форма, ако е необходимо. Мембраната 
трябва да се изреже с 3- 4 мм по-дълга от ръбовете на дефекта, за да осигури адекватна  защита 
на костния дефект и да подобри стабилността на мембраната.  
Мембраната трябва да бъде изрязана, така че да отстои мимимум 1мм от съседните незасегнати 
зъби. Ако е необходима допълнителна стабилност, тя може да бъде подсигурена с шевове или 
кабърчета. 
 
 
 
Отстраняване на мембраната 
 
Мембраната може да бъде отстранена след 21 –28 дни. Когато се налага отстраняване това 
може да стане лесно, ако е открита се  хваща с форцепс и нежно се отстранява от тъканите. За 
да осигурим комфорт на пациента може предварително да се постави анестезия, но обикновео 
това не се налага. Ако има първично затваряне на мястото на поставяне, може да се наложи 
хирургично разкритие. 
След отстраняване на мембраната, регенериралите тъкани ще реепителизират в рамките на 14 – 
21 дни и ще завърши  началният оздравителен процес. Въпреки това, пълното възстановяване  
на костта ще се наблюдава след 6 –12 месеца. Този период трябва да се има предвид при 
планиране на лечението на случаи със сериозно протетично натоварване на регенериращата 
кост. 
 
Внимание! 
 

1. Не употребявайте ако опаковата е била отворена или увредена 
2. Използвайте еднократно и не стерилизирайте отново материала 
3. Материалът не е конструиран за употреба при опори с голямо натоварване  
4. Матриалът не трябва да се употребява при активна инфекция 
5. Материалът е опакован в стерила синя опаковка, за да осигури стерилно хирургично поле 
6. Бариерната мембрана трябва да се използва само със стабилни ендосални импланти, 

дългосрочната сигурност и ефективност от поддръжката на ендосалните импланти в 
регнериралата костна тъкан не е определящо 

 
Датата на изтичане на срока на годност е посочена на опаковката. 
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