
Geistlich Fibro-Gide®  
рішення для рецесій

провідна регенерація
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Стабільний об’єм

Відновлений колаген проходить 
високотехнологічні процеси 
створення перехресних зв’язків, які 
забезпечують стабільність об’єму.

Допомога у формування м’яких 
тканин

Пориста структура GeistlichFibro-Gide® 
сприяє ангіогенезу, формуванню нової 
сполучної тканини та стабільності 
колагену при закритому загоєнні. 4,5

Інтеграція м’яких тканин

При використання на тваринах in 
vivo, Geistlich Fibro-Gide® демонструє 
гарну інтеграцію з оточуючими 
м’якими тканинами, зберігаючи при 
цьому стабільний об’єм. 3

Всі наші знання у ваших руках

Geistlich PharmaAG це компанія, яка відома 
фундаментальними дослідженнями своєї продукції та 
проведенням величезної кількості клінічних 
досліджень, що суттєво перевищує вимоги 
регуляторних органів.

Окрім використання GeistlichFibro-Gide® для 
потовщення м’яких тканин в ротовій порожнині, він є 
погодженим та клінічно успішно використовується для 
закриття рецесій.1,2 

В силу своєї іноваційності, GeistlichFibro-Gide® на 
сьогоднішній день використовувався для лікування не 
надто великої кількості пацієнтів. В цій брошурі подано 
найновіші клінічні дані та досвід використання 
лікарями, які вже прагнуть використовувати 
GeistlichFibro-Gide® для закриття рецесій.

Загальна інформація

Виготовлено з колагену

Geistlich Fibro-Gide® це 
свинна, пориста, 
резорбуюча колагенова 
матриця, яка зберігає об’єм.

1 Instructions for use of Geistlich Fibro-Gide®

2 http://www.drks.de/drks_web/navigate.do?navigationId=trial.HTML&TRIAL_ID=DRKS00009669

3 Thoma DS. et al. Clin Oral Implants Res. 2012 Dec; 23(12):1333-9.

4 Thoma DS. et al. J Clin Periodontol. 2016 Oct; 43(10): 874–85.

5 Thoma DS. et al. Clin Oral Implants Res. 2015 Mar; 26(3): 263–70.

6 European Patent Specifi cation – EP 3 055 000 B1.

7 Data on file. Geistlich Pharma AG, Wolhusen, Switzerland.



Одиночна рецесія ясен

Закриття кореня при множинних рецесіях
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1 Вихідна ситуація: 23 зуб - рецесія І класу по Міллеру. Позиціонування Geistlich Fibro-Gide® та його 
фіксація одиночними вузлами (шовний 7/0, 
PGA) в ділянці основи деепіталізованих 
анатомічних сосочків та апікально в 
мезіальному та дистальному кутах. 

4 Закриття рани без натягу за допомогою двох 
5   Зняття швів через 14 днів після операції. 6   Через 1 рік після втручання: після використання 

Др. Рафаель Кавальканті (Барі, Італія)

Проф. Джованні Зукеллі (Болонья, Італія)

Мета: Повне закриття одиночної рецесії Результат: використання GeistlichFibro-Gide® в 
поєднанні з модифікованою технікою коронального 
відшарування слизової для закриття рецесії кореня 
та потовщення м’яких тканин. 

Мета: Повне закриття множинних рецесій та 
зменшення гіперчутливості дентину

Висновки: Досягнуто повного закриття коренів з 
допомогою використання Geistlich Fibro-Gide® 
при множинних рецесіях та повністю вирішено 
проблему гіперчутливості дентину.

2 Моделювання клаптя та його відшарування
(коронально зміщений клапоть) до 
необхідної мобілізації.

3  Позиціонування Geistlich Fibro-Gide® та її фіксація 
за допомогою одиночних швів (шовний 7/0 PGA) 

4  Ушивання рани без натягу за допомогою   
обкидних швів (sling sutures) (шовний 
6/0 PGA) 

5  Зняття швів через 14 днів після операції Через 5 місяців після втручання: повне закриття 
коренів з допомогою Geistlich Fibro-Gide®
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1 Вихідна ситуація: множинні рецесії І класу   

2 Трапецевидний клапоть: відшарування

обкидних швів  (sling sutures)  (шовний 6/0, 
PGA)

клаптя спочатку розщепленого, а потім
по всій товщині.

GeistlichFibro-Gide® відбулося повне закриття 
рецесії

по Міллеру, з товщиною кератинізованих 
ясен менше 3 мм в ділянці з 12 по 14.
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Ексклюзивний представник 
компанії Geistlich Pharma AG в 
Україні:
ПП"ММ Плюс", вул Таджицька, 5 
Львів, 79038
(097)-750-77-20
www.mm-plus.net

Виробник
Geistlich Pharma AG
Business Unit Biomaterials 
Bahnhofstrasse 40
CH-6110 Wolhusen, Schweiz Phone 
+41 41 492 55 55
Fax +41 41 492 56 39
www.geistlich-biomaterials.com

Product availability may vary from  
country to country. 
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Досвід роботи з колагеном компанії Geistlich:  
Перша колагенова матриця для потовщення 
м’яких тканин, яка зберігає стабільний об’єм. 6,7




