Το σώμα θέλει να επουλωθεί. Ας το βοηθήσουμε.

Συνθετικό, διφασικό μόσχευμα σε μορφή πάστας,
πλήρως απορροφήσιμο, για την κατευθυνόμενη οστική
αναγένηση
Το ethoss®, είναι αποτέλεσμα πολιετούς κλινικής εμπειρίας στην κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση φατνίου. Το ανθρώπινο
σώμα είναι καταπληκτικό και θέλει να επουλωθεί. Ας δουλέψουμε μαζί, χρησιμοποιώντας πλήρως βιοσυμβατά υλικά για
να το βοηθήσουμε στην αληθινή οστική αναγέννηση.

ΕΝΔΕΊΞΕΙΣ
• Περιοδοντίτιδα
• Παρειακά ελείμματα
• Ανάπλαση ιγμορείου
• Διατήρηση μετεξακτικού φατνίου

ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ
Το ethoss® παρέχει ένα σταθερό πλέγμα που βιο-απορροφάται στον απαιτούμενο ρυθμό, οδηγώντας στη δημιουργία
νέου ζωντανού οστού που προοδευτικά το αντικαθιστά, παρέχοντας ταυτόχρονα ένα περιβάλλον πλούσιο σε ιόντα
ασβεστίου και φωσφόρου. Αυτή η πραγματική αναγέννηση, έχει σαν αποτέλεσμα μόνο αυτόλογο οστούν, επαναφέροντας
τον κατεστραμένο ή μολυσμένο ιστό του ασθενή στην αρχική του κατάσταση.
Δείγματα των περισσότερων ιστολογικών εξετάσεων, μετά από χρήση του ethoss®,
δείχνουν ποσοστό 50% νεοσχηματισμένου οστού σε περίοδο 12 εβδομάδων. Αυτό δεν είναι
τυχαίο, καθώς οι μελέτες σχεδόν τριών δεκαετιών απέδωσαν στο ethoss® μία σύνθεση που
συμβαδίζει με τον φυσιολογικό ρυθμό επούλωσης του ανθρώπινου σώματος. Με τον τρόπο
αυτό, πετυχαίνει ταχύτερους χρόνους ανάπλασης, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί τον οστικό όγκο
σε βάθος χρόνου. Αυτές οι ιδιότητες το καθιστούν ιδανικό για χρήση, τόσο σε πρωτόκολλα που
απαιτούν άμεση φόρτιση, όσο και σε περιστατικά με μεγαλύτερους χρόνους αποκατάστασης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ
• Συνθετική διφασική πάστα που στερεοποιείται μέσα στο στόμα,
ακόμη και υπό παρουσία αίματος
• Παρέχει ένα σταθερό μόσχευμα - γεγονός σημαντικό για την προβλέψιμη
οστική αναγέννηση
• Δεν απαιτεί τη χρήση επιπλέον μεμβράνης, αλλά επιτρέπει τη ροή του αίματος
από το περιόστεο
• Πλήρης αντικατάσταση από οστούν του ασθενούς, σε διάρκεια λίγων μηνών
• Διατηρεί μακροχρόνια τον οστικό όγκο
• Εύκολη τοποθέτηση μέσω σύριγγας που περιλαμβάνει προ-τοποθετημένη σκόνη

ΤΟ ethoss® ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΊ ΣΕ:

Εύκολη
τοποθέτηση
μέσω σύριγγας

▶ Σύριγγα 0,5 cc
▶ Σύριγγα 1,0 cc
Δείτε δημοσιευμένες μελέτες και κλινικά περιστατικά, στην επίσημη ιστοσελίδα: ethoss.dental
*Με βάση δημοσιευμένο περιστατικό: www.bdizedi.org/bdiz/web.nsf/gfx/EDI_Journal_4_2014.pdf/$file/EDI_Journal_4_2014.pdf

Διαχείρηση κλινικού περιστατικού με το πρωτόκολλο ethoss®
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Γυναίκα 28 ετών με κάταγμα ρίζας στον 11. (α) Εμφύτευμα τοποθετείται στη βέλτιστη 3D θέση, αφήνωντας μεγάλο οστικό έλλειμμα.
(β) Αποκάλυψη του εμφυτεύματος μετά από 10 εβδομάδες αποδεικνύει πλήρη αποκατάσταση του οστού. Η κεφαλή του εμφυτεύματος
καλύπτεται εν μέρει από νεοσχηματισμένο οστό. Η ένδειξη ISQ ήταν 75. (γ) Έξι μήνες μετά τη φόρτιση, το παρειακό προφίλ διατηρείται άριστα.
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