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КІСТКОВА ТА М’ЯКОТКАНИННА
РЕГЕНЕРАЦІЯ
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SigmaGraft Biomaterials – Американська компанія яка є світовим лідером у галузі регенерації кісткової тканини, і одним із найбільш стрімко зростаючих виробників кісткового трансплантату для стоматології в світі.
SigmaGraft Biomaterials посідає провідні позиції на глобальному рівні в сфері дослідження, розробки та
виробництва високоякісної продукції для регенерації зубних кісток, а також має мережу дистрибуції, яка
охоплює понад 40 країн. Ми пропонуємо ідеальні рішення для лікування пародонтиту, втрати кісткової маси,
а також для лікування різноманітних уражень.
Наша місія – зосереджувати зусилля та інвестиції на дослідженні, розробці та виробництві високоякісної
продукції для постачальників та дистриб’юторів медичних виробів.
SigmaGraft Biomaterials
Мета компанії – виробляти продукцію найвищої якості для трансплантації кісткової тканини.
Ми проводимо ретельний контроль та багаторазовий огляд кожної гранули під електронним мікроскопом,
щоб забезпечити незмінну якість у кожній ампулі. Ми пишаємося нашими високими стандартами контролю
якості виробництва, рівнем задоволення споживачів та лояльністю партнерів.
Ми працюємо в приміщеннях із контрольованими умовами Класу 7 системи ISO (Клас 10 000). Ми гарантуємо
бездоганну якість кожної гранули.
Ми здійснюємо ретельний моніторинг контролю якості джерел постачання натуральної кістки, а також подальших процесів обробки та тестування.
Сумлінне відстеження та тестування матеріалу натуральної кістки.
Ми дотримуємося австралійської системи ідентифікації та відстеження худоби. Ця система відстеження худоби впродовж життя забезпечує електронний моніторинг кожної тварини – від народження до смерті.
Кожна кістка, яку ми використовуємо як матеріал для виробництва, проходить ретельне очищення та тестування на морфологію та фактуру тканини за допомогою електронних мікроскопів-сканерів. Кожна кістка
вивчається на предмет пористості, розміру пор, а також площі
поверхні.

InterOss®
Bone Graft Granules

InterOss® - природний матеріал для трансплантатів на базі гідроксіапатиту, який виробляється з австралійської бичачої кістки (перевірено на губчастоподібну енцефалопатію
великої рогатої худоби). Багатокроковий процес очищення натуральної кістки забезпечує
високий ступінь очищення остеокондуктивного матеріалу. Завдяки природному походженню InterOss® подібний до мінералізованої людської кістки (нанокристалічний природний
апатит) як за хімічним складом, так і за структурою.
Макропориста структура сприяє вростанню клітин, а мікропори забезпечують потрапляння біологічних речовин в імплантат. Мікропористість також дозволяє контролювати рівень
резорбції та розчинення: чим вищий рівень мікропористості, тим вищий рівень деградації.
Пориста структура та система взаємопов’язаних пор продукту InterOss® дозволяють матеріалам для трансплантації ефективно проводити біологічні речовини, фактори росту,
кров’яні судини, кістковий мозок та клітини кісток.
Показання для застосування
• Нарощування та реконструкція
альвеолярного гребня
• Заповнення внутрішньокісткових дефектів
та відновлення тканин періодонту
• Заповнення дефектів після резекції кореня зубу
• Заповнення постекстраційних лунок
• Підняття дня верхньощелепної пазухи
• Заповнення дефектів періодонту разом
із матеріалами для НТР та НКР

Гранули

Макропори
(>100 uM)

Переваги
• Висока гідрофільність
• Швидка інтеграція в новоутвореній
кістці (3 місяці з мінімальною втратою в
об’ємі)
• Різна пористість гранул, що сприяє ангіогенезу та міграції остеобластів
• Довготривала стабільність об’єму кістки
• Відсутня кристалізація матеріалу внаслідок високої температури виробництва

Мезопори
(10-100 uM)

Мікропори
(<10 uM)

InterOss®Syringe
Bone Graft Granules

Аплікатор InterOss – гранули трансплантату губчастої кістки неорганічного походження
Шприц InterOss® містить природний матеріал для трансплантатів на базі гідроксіапатиту,
який виробляється з австралійської бичачої кістки (перевірено на губчастоподібну енцефалопатію великої рогатої худоби). Попередньо наповнений шприц, який містить остеокондуктивний матеріал високого ступеня очищення, забезпечує зручність та легкість використання.
• Гранули в аплікаторі InterOss® подібні до мінералізованої людської кістки (нанокристалічний природний апатит) як за хімічним складом, так і за структурою. Аплікатор InterOss® є
стерильним і призначений для одноразового використання.
• Макропориста структура сприяє вростанню клітин, а мікропори забезпечують потрапляння біологічних речовин в імплантат. Мікропористість також дозволяє контролювати рівень
резорбції та розчинення: чим вищий рівень мікропористості, тим вищий рівень деградації.
• Пориста структура та система взаємопов’язаних пор продукту InterOss® дозволяють матеріалам для трансплантації ефективно проводити біологічні речовини, фактори росту,
кров’яні судини, кістковий мозок та клітини кісток.
Особливості
- Зручність у використанні, відсутня втрата матеріалу під час введення в дефект
- Виключена раптова аспірація матеріалу
- Зручний у використанні при латеральній аугментації, дегісценціі, при парадонтальних
одно і двостінних дефектах

InterCollagen™ Guide
Pericardium Resorbable
Collagen Membrane

Мембрана InterCollagen™ Guide – це колагенова мембрана свинячого походження, що
розсмоктується. Використовується в періодонтальній та / або стоматологічній хірургії.
Перевагою колагенової мембрани є щільна волокниста структура, яка запобігає вростанню
волокон у дефектну кісткову тканину. Щільна волокниста структура також забезпечує механічну міцність, підвищує зносостійкість, і водночас дозволяє легко накладати шви.
Колагенову мембрану можна обрізати до необхідного розміру, і після зволоження вона легко накладається на уражену ділянку.
Мембрана InterCollagen™ Guide доступна в 3 розмірах: 15x20 мм., 20x30 мм. та 30x40 мм.
Колагенова мембрана простерилізована за допомогою гамма-випромінювання, постачається стерильною, непірогенна, призначена для одноразового застосування.
Переваги:
• Висока міцність природного перикарду(>5 МПа)
• Легко зволожується (90 секунд для стрічки 30 x 40 мм)
• Підтримка бар’єрної функції від 20 до 24 неділі
• Резистентність при фіксації швами, пінами та при розтягу
• Обидва боки мембрани можуть контактувати з ураженою ділянкою

Мембрана

Макропори

Мезопори

Мікропори

InterOss®
Collagen Block

Колагеновий блок InterOss®CollagenBlock– це колаген, що розсмоктується, типу І – кістковий блок неорганічного походження, який використовується в стоматології для регенерації
кісткової тканини. Продукт складається на 90% із маленьких гранул кісткового трансплантату InterOss® (від 250 мкм.до 1000 мкм) та на 10% із свинячого колагену.
Кістковий трансплантат InterOss® Collagen Block використовується для заміни або сприяння
нарощуванню кісткової маси з метою заміщення дефектів кісток або лікування переломів.
Об’єднання InterOss® із колагеном високого ступеня очищення оптимізує його застосування,
а тому InterOss® Collagen Block легко набуває потрібної форми і простий у використанні.
До того ж матриця речовини подібна до структури природної кістки і забезпечує біологічну
сумісність, сприятливу для росту кісток та остеокондуктивних властивостей.
InterOss® Collagen Block доступний у кубиках по 100 мг, 250 мг та 500 мг.
Переваги продукту
• Механічна міцність підтримує кісткову порожнину та витримує
тиск м’яких тканин.
• Висока гідрофільність
• Сприяє загоєнню тканин та контрольованій регенерації тканин та
кісток
• Фіксує трансплантат, запобігає зсуванню
• Біологічно сумісний з живими тканинами, безпечний
• Не викликає запалення
• Не містить сторонніх домішок, зокрема, інших типів білків
• Має велику площу поверхні та взаємопов’язані пори, що забезпечує сприятливе середовище для регенерації кісток
• Забезпечує високий рівень остеокондуктивних
властивостей
• Зберігає структуру природної кістки

Клінічні випадки
з використанням матеріалів
SigmaGraft Biomaterials

Субантральная аугментація

Первинний огляд дефектів
зубного ряду: відсутність № 3
та № 4 (за міжнародною
класифікацією - № 16 та № 15).
Панорамний знімок

Операція з встановлення
імплантату
Операція з імплантації
№ 3 та № 4 (через 7 місяців після
встановлення трансплантату

Встановлення InterOss®

Панорамний знімок
№ 3 та № 4 при тимчасовій
реставрації (через 10 місяців
після операції з встановлення
кісткового трансплантату

Панорамний знімок через 1
тиждень після субантральної
аугментації

Знімок КТ (за міжнародною класифікацією
- № 16) через 4 місяці після субантральної аугментації

10 місяців після операції із
встановлення кісткового
трансплантату

Зразок кор-біопсії з місця встановлення трансплантату № 3.
Біопсію здійснено під час операції з
встановлення імплантату через 7
місяців після встановлення
трансплантату

Горизонтальна аугментація

Аугментація альвеолярного
гребеня
Горизонтальна аугментації

Операція з встановлення
імплантату

Встановлення InterOss®

Панорамний знімок після
операції із встановлення
імплантату, демонструється
кістковий трансплантат та
імплантат № 26
(7 місяців після встановлення
трансплантату

Панорамний знімок через 5
тижнів після операції, демонструється кістковий
трансплантат № 2

CAD/CAM

КТ-знімок через 5,5 місяців після операції, демонструється кістковий
трансплантат № 26

CAD/CAM

Аугментація альвеолярного гребня в області 35, 36 та 38 зубів

Передопераційна рентгенограма

Передопераційна рентгенограма

Встановлення імплантів, ділянки
зубів № 35, 36 та 38

InterOss змішаний із алогенним
трансплантатом

Аугментація альвеолярного гребеня
із застосуванням суміші алогенного
трансплантату та InterOss

Суміш алогенного трансплантатута
InterOss покрита фібрином,
збагаченим тромбоцитами

Закриття рани

Пост-операційна рентгенограма

Пост-операційна рентгенограма

Аугментація альвелярного гребня (область 46, 47 зубів).
Застосування суміші алло та ксенографтів.

Передопераційна рентгенограма

Встановлення імплантатів, № 46 та 47

Встановлення імплантатів, № 46 та 47

Аугментація альвеолярного гребеня
із застосуванням суміші алогенного
трансплантату та InterOss

Суміш алогенного трансплантату та
InterOss покрита фібрином,
збагаченим тромбоцитами

Закриття рани

Пост-операційна рентгенограма

Результат через 6 місяців

Негайна імплантація із збереженням альвеолярного гребеня

Передопераційна рентгенограма

Встановлення
імплантата № 26

InterOss змішаний із алогенним
трансплантатом

Аугментація альвеолярного гребеня
із застосуванням сумішіалогенного
трансплантату та InterOss

Суміш алогенного трансплантату
InterOss покрита фібрином,
збагаченим тромбоцитами

Закриття рани

Пост-операційна рентгенограма

Результат через 5 місяців

Навантаження імплантата через
5 місяців процесу загоєння

Негайна імплантація із збереженням альвеолярного гребеня

Пацієнт звернувся до стоматологаз
проблемою рухомих зубів та болем у
нижній щелепі

Було негайно встановлено та
навантажено імплантати

Біля ділянки імплантата та мостоподібного протеза внесено InterOss® та BCP
від виробника BoneSigma™

Закриття рани. Знято зліпки з рівня
абатменту

Пост - операційна рентгенограма

Через місяць процесу загоєння (лінія
відображає рівень абатменту під час
встановлення імплантата)

Через 2 місяці процесу загоєння(лінія
відображає рівень абатменту під час
встановлення імплантата)

Результат через 6 місяців

Кінцевий результат, реставрація

Негайне встановлення імплантата та проведення аугментації за
допомогою сендвіч техніки

Перелом кореня зуба № 36

Встановлення імплантата після
видалення зуба № 36

Для проведення аугментації за
допомогою сендвіч-техніки
застосовується InterOss®

Закриття рани

Через 3.5 місяці загоєння було навантажено імплантатом з тимчасовою
коронкою

Через 3.5 місяці загоєння

Через 3.5 місяці загоєння було
навантажено імплантат тимчасовою
коронкою

Імплантат було навантажено через 6
місяців процесу загоєння

Кінцевий результат, реставрація

Кісткова пластика, закриття дефекту передньої стінки

Після видалення зуба № 11

Встановлення імплантата

Аугментація альвеолярного гребеня із
застосуванням InterOss®

Аугментація альвеолярного гребеня із
застосуванням InterOss®

Колагенову мембрану було розташовано поверх гранул InterOss®

Закриття рани. Імплантат було
негайно навантажено тимчасовою
коронкою

Безпосередньо після зняття швів(через 10 днів після встановлення
тимчасової коронки)

Через 2 місяці процесу загоєння

Результат тимчасової реставрація

Кісткова пластика та негайна імплантація

Інфекція та втрата кісткової маси у верхній
частині кореня зуба

Видалено імплантат та запалену
тканину

Заповнення порожнин та дефекту
кісток використано InterOss®

Закриття рани

Через 4 місяці
процесу загоєння

Через 4 місяці, ділянку було відкрито
для встановлення імплантата

Встановлення імплантата
через 4 місяці процесу загоєння

Встановлення імплантата
через 4 місяці процесу загоєння

Після встановлення
імплантата

Через 2 місяці після встановлення
імплантата

Кісткова пластика в області 15 - го зуба

Неприживлення імплантата, № 15

Після видалення імплантата, № 15

Для збереження ділянки імплантації
під час GBR було використано
фіксаційний гвинт

Для аугментації альвеолярного гребеня було використано InterOss®

Для аугментації альвеолярного гребеня було використано InterOss®

InterOss® було покрито колагеновою
мембраною

Закриття рани

Формування кісткової тканини через
5 місяців процесу загоєння

Встановлення імплантата
через 5 місяців процесу загоєння

Збереження лунок для раннього встановлення імплантатів

Первинна рентгенограма

Лунки після видалення зубів
№ 35 та 37

Для аугментації альвеолярного гребеня було використано InterOss®

Закриття рани

Пост-операційна рентгенограма

Через 5 місяців процесу загоєння
було навантажено імплантати

Постійна реставрація через 5 місяців
процесу загоєння

Кісткова пластика в області 14 - го зуба

Перелом кореня зуба № 14

Після видалення зуба

Для збереження зубної альвеоли було
використано InterOss®

Закриття рани

Ділянку було залишено на 5.5 місяці
для загоєння

Через 5.5 місяців процесу загоєння

Через 5 місяців було встановлено
імплантат

Імплантат було навантажено, додатково накладено InterOss® на ділянку для
збереження альвеолярного гребеня

Закриття рани

.......................................................................................... InterOss® Bone Graft Granules
IOSG025

Губчаті кісткові гранули (0,25-1мм) 0.25 гр, 0.54 см3

IOSG050

Губчаті кісткові гранули (0,25-1мм) 0.5 гр, 1.08 см3

IOSG100

Губчаті кісткові гранули (0,25-1мм) 1,0 гр, 2.16 см3

IOSG200

Губчаті кісткові гранули (0,25-1мм) 2.0 гр, 4.32 см3

IOLG050

Губчаті кісткові гранули (1-2мм) 0.5 гр, 2.0 см3

IOLG100

Губчаті кісткові гранули (1-2мм) 1.0 гр, 4.0 см3

IOLG200

Губчаті кісткові гранули (1-2мм) 2.0 гр, 8.0 см3

.................................................................................... InterOss® Syringe Bone Graft Granules
IOSGS025 Кістковий аплікатор (0,25-1мм) 0.25 см3
IOSGS050 Кістковий аплікатор (0,25-1мм) 0.5 см3
IOSGS100 Кістковий аплікатор (0,25-1мм) 1.0 см3
IOLGS025

Кістковий аплікатор (1-2мм) 0.5 см3

IOLGS100

Кістковий аплікатор (1-2мм) 1.0 см3

IOLGS150

Кістковий аплікатор (1-2мм) 1.5 см3

............................................. InterCollagen™ Guide Pericardium Resorbable Collagen Membrane
ICG1520

Мембрана з перікарду 15х20 мм

ICG2030

Мембрана з перікарду 20х30 мм

ICG3040

Мембрана з перікарду 30х40 мм

................................................................................................ InterOss® Collagen Block

IOС100

Кістковий блок 100 мг. 5х6х8 мм.

IOС250

Кістковий блок 250 мг. 7х8х10 мм.

IOС500

Кістковий блок 500 мг. 9х10х12 мм.м.
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