
Лінія продуктів

Geistlich Bio-Oss® Collagen
100 мг (0.2 - 0.3 cм3) 
(малі гранули) + 10 % колагену (свинячого)
Об’єм: 250 мг (0.4 - 0.5 cм3) Geistlich Bio-Oss®
Geistlich Bio-Oss® Collagen рекомендовано вико-
ристовувати для пародонтальних дефектів І в 
лунках після видалення. Внаслідок додавання 
колагену, Geistlich Bio-Oss® Collagen може пов-
торювати морфологію дефекту і тому дуже легкий 
у використанні.

Geistlich Bio-Gide®
Резорбуюча двошарова матриця
Розміри: 25 x 25 мм, 30 x 40 мм
Geistlich Bio-Gide® складається з свинячого колагену 
(тип I і III) і має двошарову структуру – шорсткувата 
поверхня повернута до  регенерованої кісткової 
тканини, а гладка – до м’яких тканин. Geistlich 
Bio-Gide® зручна у використанні: її можна легко 
укласти, вона добре прилягає до стінок дефекту і 
стійка до розтягування і розриву.

Geistlich Bio-Gide® Perio
Резорбуюча двошарова матриця
Розмір: 16 x 22 мм з шаблонами для вирізання
Geistlich Bio-Gide® Perio має такі ж біологічні 
властивості, що й Geistlich Bio-Gide®, але гладку 
верхню поверхню. Це спо вільнює всмоктування 
рідини і дає більшу кількість часу для правильно-
го позиціонування мембрани, особливо в міжзуб-
них проміжках, що дуже важливо в пародонтології. 

Geistlich Combi-Kit Collagen
Geistlich Bio-Oss® Collagen 100 мг 
+ Geistlich Bio-Gide® 16x22 мм
Використання цієї комбінації забезпечує опти-
мальне збереження альвеолярного гребеня та 
успіх при невеликих аугментаціях за принципом 
направленої регенерації кістки. 

Geistlich Perio-System Combi-Pack
Geistlich Bio-Oss® Collagen 100 мг
+ Geistlich Bio-Gide® Perio 16x22 мм
Використання такої комбінації забезпечує оптима-
льну регенерацію пародонту.

1. Припасування до розміру дефекту
Після вимірювання дефекту (наприклад, стерильною 
алюмінієвою фольгою або пародонтальним зондом), 
суха мембрана Geistlich Bio-Gide® обрізається до 
бажаної форми. Для пародонтальних дефектів ви-
користовується мембрана Geistlich Bio-Gide® Perio з 
стерильними шаблонами для вирізання мембрани.

2. Вкладається сухою – зволожується на 
місці
Geistlich Bio-Gide® вкладається сухою (шорсткуватою 
сто ро ною до дефекту і змочується лише на місці 
кров’ю з ділянки дефекту Для збереження форми 
і стабільності резорбуючі мембрани необхідно 
використовувати в комбінації з Geistlich Bio-Oss®.

3. Фіксація
Завдяки прекрасним гідрофільним властивостям, 
Geistlich Bio-Gide® добре пристає до кісткового ма-
теріалу і оточуючої кістки. В більшості випадків немає 
необхідності до даткової фіксації. При особливо ве-
ликих дефектах рекомендується застосування так 
званої Двошарової техніки, яка сприяє кращій ста-
більності. Мембрану Geistlich Bio-Gide® можна також 
фіксувати швами або титановими штифтами.

4. Відкрите загоєння
Ділянку кісткової пластики, якшо це можливо, 
потрібно повністю закривати і ушивати без над-
мірного натягу. Однак, було доведено, що можливе 
також відкрите загоєння мембрани Geistlich Bio-
Gide® у випадках, якщо її неможливо повністю закри-
ти слизовою оболонкою. Повне загоєння звичай-
но відбувається протягом кількох тижнів. Завжди 
необхідно дотримуватись правил відповідного 
післяопераційного догляду з використанням де-
зінфікуючих ополіскувачів (Valentini P., Dentale 
Implantologie, 2003).

Використання Geistlich Bio-Oss®

Використання Geistlich Bio-Gide®

1. Змішування Geistlich Bio-Oss®
Geistlich Bio-Oss® змішується в контейнері з кров’ю 
з дефекту або з фізрозчином. Завдяки досконалим 
гідрофільним властивостям, гранули матеріалу пре-
красно сполучаються між собою.

2. Застосування 
Geistlich Bio-Oss® вноситься в дефект і легко мо-
делюється. Він прекрасно прилягає до стінок де-
фекту. Необхідно уникати надмірного тиску для 
забезпечення дос татнього простору між гранулами 
для проростання нової кістки.

3. Мембрана як захист
Матеріал накрито мембраною Geistlich Bio-Gide®. 
Таким чи ном, з одного боку забезпечується без-
проблемна регенерація кістки, а з іншого - мембрана 
Geistlich Bio-Gide® направляє ріст м’яких тканин.

4. Використання Geistlich Bio-Oss® Collagen
Geistlich Bio-Oss® Collagen можна вирізати для на-
дання йому бажаної форми в сухому або вологому 
вигляді (після зволоження фізрозчином). Його лег-
ко вносити пін цетом, а завдяки вмісту колагену, 
він прекрасно прилягає до стінок пародонтальних 
дефектів.

Geistlich Bio-Oss®
Малі гранули (0.25 - 1 мм)
Об’єм: 0.25 г, 0.5 г, 1.0 г, 2.0 г (1 г  2.05 cм3)
Малі гранули Geistlich Bio-Oss® мають тісний 
контакт з ото чуючими кістковими стінками. Вони 
рекомендуються для малих дефектів об’ємом 
1-2 лунки та для контурування блоків автогенної 
кістки.

Geistlich Bio-Oss®
Великі гранули (1 - 2 мм)
Об’єм: 0.5 г, 1.0 г, 2.0 г (1 г  3.13 cм3)
Великі гранули Geistlich Bio-Oss® мають більше 
простору між гранулами, ніж малі. Вони забезпе-
чують кращу регенерацію великого об’єму, осо-
бливо у великих дефектах і забезпечують достат-
ньо простору для проростання нової кістки.

Офіційний представник компанії 
«Geistlich Pharma AG» в Україні:

Покази | Використання

ПП «ММ Плюс»
вул Таджицька, 5 
Львів, 79038 
тел.: +38 097 750 77 20 
e-mail: info@mm-plus.com.ua, 
www.mm-plus.com.ua



Імплантологія

Пародонтологія

Дегісценції

Щілиноподібний дефект 
з щічного боку в ділянці 
імплантації.

Geistlich Bio-Oss®  0.25 - 1 мм
Geistlich Bio-Gide® 25 x 25 мм

Hämmerle/Lang 2001
Van Steenberghe et al. 2000

Заповнення дефекту   
матеріалом Geistlich Bio-Oss®.

Укладання мембрани  
Geistlich Bio-Gide®.

Повна регенерація дефекту 
через 8 місяців після втручання.

Фенестрації
Geistlich Bio-Oss®  0.25 - 1 мм
Geistlich Bio-Gide® 25 x 25 мм

Zitzmann et al. 2001
Hämmerle/Lang 2001

Втрата кістки вище апікальної 
насічки імплантату.

Внесення матеріалу Geistlich 
Bio-Oss®.

Укладання мембрани  
Geistlich Bio-Gide®.

Прекрасне загоєння твердих і 
м’яких тканин через 13 місяців 
після втручання.

Лунки після видалення
Geistlich Bio-Oss® Collagen
Geistlich Bio-Gide® 25 x 25 мм

Zuhr et al. 2006
Weng et al. 2006
Terheyden et al. 2006

Листи-показання:
 E1 Hämmerle/Jung
 E2 Nevins
 E3 Ackermann

Після видалення: внесення в де-
фект Geistlich Bio-Oss® Collagen, 
що відповідає розміру кореня.

Матеріал вводиться до рівня 
країв кістки гребеня.

Лунку закривають транспланто-
ваною слизовою оболонкою.

Прекрасний стан м’яких тканин 
через 6 тижнів після втручан-
ня дає можливість безпечної 
імплантації.

Збереження параметрів гребеня
Geistlich Bio-Oss® 1 - 2 мм
Geistlich Bio-Gide® 30 x 40 мм

Von Arx/Buser 2006
Maiorana 2000

Вигляд з оклюзійного боку після 
відкриття дефекту.

Внесення матеріалу
Geistlich Bio-Oss®.

Укривання мембраною  
Geistlich Bio-Gide®.

Оптимальна кісткова опора 
через 6 місяців після втручання 
для безпечної імплантації.

Бічний доступ / техніка фенестрації (зовнішня)

Geistlich Bio-Oss® 0,25 - 1 мм

Meriszke et al. 2006

Недостатня товщина кістки  
в дистальній ділянці.

Після створення бічного досту-
пу обережно підняти слизову 
верхньощелепової пазухи за до-
помогою тупого періостального 
елеватора.

Внесення матеріалу Geistlich 
Bio-Oss®. Використайте мем-
брану Geistlich Bio-Gide®, якшо 
мембрана Шнайдера тонка або 
пошкоджена.

Закрийте бічне вікно мембра-
ною Geistlich Bio-Gide®.

Крестальний доступ / техніка Саммера (внутрішня)

Geistlich Bio-Oss® 0.25 - 1 мм 
або 1 - 2 мм
Geistlich Bio-Gide® 25 x 25 мм

* закриття бічного вікна мембраною 
забезпечує значно вищий рівень 
виживання.

Del Fabbro et al. 2004
Wallace/Froum et al. 2002*
Листи –показання S1-S3

Заповнення матеріалом Geistlich 
Bio-Oss® і імпланта-ція. Наванта-
ження через 6-8 місяців.

Крестальний доступ, викона-
ний остеотомом: обережно 
припідняти мембрану Шнайдера.

Рекомендоване лікування

Горизонтальна аугментація
Geistlich Bio-Oss® 0.25 - 1 мм 
або 1 - 2 мм
Geistlich Bio-Gide® 25 x 25 мм 
або 30 x 40 мм

Von Arx et al. 2006
Maiorana et al. 2005

Оголення дефекту. Аугментація з використанням 
матеріалу Geistlich Bio-Oss®.

Фіксація армованої мембрани 
2 штифтами з щічного боку для 
захисту ділянки аугментації.

Через 6 місяців - адекватна 
кістка для встановлення 
імплантату.

Вертикальна аугментація
Geistlich Bio-Oss® 1 - 2 мм

Canullo/Simion et al. 2006
Artzi et al. 2003

Реконструкція гребеня
Geistlich Bio-Oss® 1 - 2 мм
Geistlich Bio-Gide® 25 x 25 мм  
або  30 x 40 мм
 (залежно від розміру дефекту)

Artzi et al. 2003
Maiorana et al. 2001

На комп’ютерній томограмі 
видно горизонтальну 
і вертикальну втрату кістки.

Клінічний вигляд перед 
втручанням.

Аугментація з використанням 
суміші кітскової стружки з гре-
беня здохвинної кістки і Geistlich 
Bio-Оss® і титанової сітки.

Стабільна кісткова опора для 
встановлення імплантату через 
12 місяців після втручання.

Внутрішньокісткові дефекти (1-3 стінки) Perio System Combi-Pack:
Geistlich Bio-Oss® Collagen 
Geistlich Bio-Gide® Perio

Linares et al. 2006
Tietmann et al. 2006
Tonetti et al. 2005
Sculean et al. 2003
Camarco et al. 2000

Дефект з двома стінками  глиби-
ною приблизно 9 мм.

Заповнення кишені Geistlich 
Bio-Oss® Collagen.

Накладання мембрани Geistlich 
Bio-Gide® Perio на дефект.

Стабільні тканини через 1 рік 
після втручання.

Фуркації (І-ІІ* класу) Perio System Combi-Pack:
Geistlich Bio-Oss® Collagen 
Geistlich Bio-Gide® Perio

* вважається, що фуркації І і ІІ класу 
можна лікувати. Однак, умови для 
усунення бактеріального ураження 
є значно гіршими. Припускають, що 
фуркації ІІІ класу не лікуються.

Reddy et al. 2006 
Houser et al. 2001

Фуркація ІІ класу. Заповнення дефекту гранульо-
ваним Geistlich Bio-Oss®.

Накриття дефекту мембраною 
Geistlich Bio-Gide® Perio
і апікальна фіксація штифтами.

Ушивання рани.

Рекомендоване лікування

Рекомендоване лікування

Клінічний випадок: проф..К.Хаммерле

Клінічний випадок: д-р. К.-ЛюАкерман

Клінічний випадок: д-р.Р.Юнг

Клінічний випадок: проф.К.Майорана

Клінічні випадки:  
проф.С.Хегевальд, д-р.Дж-П.Бернімулін

Клінічний випадок: проф.К.Майорана

Клінічний випадок: проф.М.Сіміон

Клінічний випадок: проф.Бузер

Клінічний випадок: др Х.Вачтел/ проф.М.Б.Хюрцелер

Дефект зі значною горизонталь-
ною втратою кістки.

Кортикально-губчатий блок 
з підборіддя.

Контурування блоку матеріалом 
Geistlich Bio-Oss® і закриття мем-
браною Geistlich Bio-Gide®.

Через 6 місяців - адекватна 
кістка для встановлення 
імплантату.

Синус-ліфтинг
Рекомендована процедура (за Zitzmann et al. 1998)
Двоетапна процедура:  при висоті кістки < 4-5 мм
Одномоментна процедура: при висоті кістки > 5 мм і  
 нормальній первинній стабільності
Техніка остеотомії: при висоті кістки > 6 мм
 
У випадку перфорації мембрани Шнайдера
Середня або велика перфорація – закрити мембраною Geistlich 
Bio-Gide®. Невелика перфорація – використати мембрану 
Geistlich Bio-Gide або біолоігчний адгезивний матеріал


