EthOss®
Разработен от имплантолози, EthOss® е резултат от почти три десетилетия опит в костната
регенерация (GBR) в оралната алвеоларна област.
Човешкото тяло е невероятно и иска да се излекува. EthOss® е разработен, за да работи с
него, като използва напълно биосъвместими материали, за да помогне за истинската
регенерация на костите на пациента. Той е напълно синтетичен материал, без човешки
или животински компоненти, който бързо се превръща в кост с човешки биопсии,
обикновено показващи 50% регенерация на 12‐та седмица. ЕthOss® се абсорбира изцяло.
EthOss® е комбинация от трикалциев фосфат и калциев сулфат, създавайки среда, богата
на фосфатни и калциеви йони, идеална за възстановяване на костите. Калциевият сулфат
действа като вградена бариера срещу навлизането на меките тъкани, като премахва
необходимостта от допълнителна колагенова мембрана. ЕthOss® е смесена паста, която е
изключително лесна за нанасяне и се прилага върху оперативното поле, като се използва
обикновена система за поставяне със спринцовка.
Веднъж приложен на мястото на операцията, EthOss® става твърд и образува полу‐твърда
присадка, осигуряваща изключителна стабилност, водещо до впечатляващи клинични
резултати.
Доставя се стерилен, EthOss® се предлага в 2 размера на спринцовката (0.5cc и 1cc) и е
подходящ за използване в GBR, пародонтит, дефекти в устната кухина, синусови присадки
и пълнеж след екстракция на зъб.
Състав:
65% бета‐трикалциев фосфат, 35% калциев сулфат
Как се използва:
1. Изтеглете буталото до обозначението 1сс (при употреба на о,5сс) или 2сс (при
употреба на 1сс). Не премахвайте капачето!
2. Задръжте спринцовката хоризонтално и с леки почуквания подгответе праха за
миксиране.
3. Поставете спринцовката вертикално с буталото надолу.
4. Отстранете предпазното капаче.
5. Запълнете с физиологичен разтвор 0,9% почти да горния край на спринцовката.

6. С леки почуквания за около 10 секунди, трябва да се смеси и получи хомогенна
смес.
7. Поставете стерилна марля в/у спинцовката.
8. Продуктът е готов за употреба директно от спринцовката чрез шприцване или с
инструмент, избран от вас.
9. Комбинирнето EthOss® с друг медицински продукти зависи от хирурга.

Странични ефекти:
Не са забелязани нежелани ефекти, при употреба на EthOss®.
Стерилност:
Продуктът е стерилизиран в собствената си опаковка с гама лъчи в минимална доза 25kGy.
Не стерилизирайте отново. Стерилността е единствено гарантирана ако опаковката не е
нарушена. Продуктът е само за еднократна употреба.
Съхранение: Съхранявайте на стайна температура
Противопоказания: Същите, които се отнасят по принцип за други фини костни присадки:
остри или хронични инфекции на мястото на хирургическата интервенция, метаболитни
повлиявания, както и кости, които могат да причинят преминаване на керамични частици
в ставни кухини; или когато стабилизирането на дефекта не е възможно. На места, където
се наблюдава неконтролирано кървене, винаги се препоръчва преустановяване на
третирането с антикоагулант преди поставяне на присадка.
Преимущества: Не поражда имунологичен риск; Бактериостатичен; Биосъвместим;
Напълно биоразградим; Рентгеноконтрастен; Избягва заболеваемостта при автоложна
костна присадка; По‐кратко време на експлоатация.
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