
КОЛАГЕНОВІ 
МАТЕРІАЛИ  

М‘ЯКОТКАНИННА ТА 
КІСТКОВА РЕГЕНЕРАЦІЯ 







PARASORB RESODONT FORTE
PARASORB RESODONT

Природні колагенові мембрани із кінського сухожилля гарантовано забезпечують надійний бар’єр, вкривають та 
захищають аугментаційний матеріал в зоні керованої регенерації тканин (GTR) та керованої регенерації кісткової 
тканини (GBR), субантральної аугментації, а також забезпечують захист слизової оболонки носової порожнини. 

КОЛАГЕНОВІ МЕМБРАНИ

В 1 см2 міститься 2.8 мг фібрил кінського природного 
походження

Товщина мембрани 200 um 

Термін резорбції  - 8-10 тижнів

PARASORB RESODONT® FORTE

PARASORB RESODONT®

Забезпечує тривалішу захисну функцію, високу міцність 
та механічну стійкість

В 1 см2 міститься 6-8 мг фібрил кінського колагену природного 
походження

Товщина мембрани 400 um 

Термін резорбції  - 12 -16 тижнів  

Унікальні біологічні властивості сприяють 
прогнозованому результату 

Чудова біосумістність

Оптимальна бар’єрна функція для НКР та НТР

Без хімічного перехресного зшивання

Контрольоване загоєння ран та фіксація 
кров’яного згустку

Природна колагенова структура

Проникливість для клітин та кровоносних судин

Легко зшиваються, міцні до розривів

Можливе використання з двох боків

Направлена регенерація тканин

Горизонтальна та вертикальна аугментація 
альвеолярного гребеня

Захист та закриття мембрани Шнайдера

Синус – ліфтинг

Закриття фуркаційних дефектів, дефектів 
спричинених дегісцензією рани та фенестрацією

Післяекстракційні лунки

ВЛАСТИВОСТІ ПОКАЗАННЯ





ВЛАСТИВОСТІ ПОКАЗАННЯ

КОЛАГЕНОВІ КОНУСИ

1 колагеново-гентаміциновий конус містить 22.4 мг фібрил кінського 
колагену природного походження

16 мг гентаміцину сульфату, містить 8.80-11.44 мг гентаміцину

PARASORB Cone
PARASORB Cone Genta

Природний колагеновий конус, що розсмоктується, з гемостатичним ефектом. 
Унікальний біосумісний матеріал природного походження. Оптимальний при застосуванні в післяекстракційних 
лунках в якості матриксу для формування та дозрівання кісткової тканини. Надійна стабілізація згустку крові, 
уникнення ризику виникнення інфекцій. 

Стабілізація кров’яного згустку та ефективний 
локальний гемостаз

Резорбція через 6 тижнів

Забеспечення цілісності лунки, захист від інфекцій

Збереження об’єму

Сприяння ефективній ренегерації тканин

Антибіотиковий захист 
 
 

Післяекстракційні лунки

Стабілізація кров’яного згустку 

Зактриття дефектів після біопсії

Збереження лунки та гребеня

PARASORB Cone Genta з антибактеріальним захистом

PARASORB Cone 

    1 колагеновий конус містить 22.4 мг фібрил кінського 
    колагену природного походження





ВЛАСТИВОСТІ ПОКАЗАННЯ

PARASORB Fleece
PARASORB Fleece HD
PARASORB Fleece Genta HD

КОЛАГЕНОВІ МАТРИЦІ
КОЛАГЕНОВІ МАТРИЦІ З АНТИБАКТЕРІАЛЬНИМ 
ЗАХИСТОМ

Колагенова матриця для покриття ран, яка розсмоктується, кровоспинний 
засіб, заповнення кісткових дефектів після видалення кісти та інших  
дефектів кісткової стінки, покриття донорської ділянки після трансплантації 
твердих або м’яких тканин.

PARASORB Fleece

Може всмоктувати велику кількість рідини 
завдяки губкоподібній структурі

Швидка інтеграція в оточуючі тканини 

Швидкий та безпечний гемостаз

Стабілізація кров’яного згустку

Легко різати та накладати

    В 1 см2 міститься 2.8 мг фібрил кінського колагену природного 
    походження

PARASORB Fleece HD 

    Колаген високої концентрації для значних кісткових дефектів

    В 1 см2 міститься 5.6 мг фібрил кінського колагену природного 
    походження

PARASORB Fleece Genta HD з антибактеріальним захистом

    1 колагенова гентаміцинова губка 2.5х2.5х0.5 містить 35 мг фібрил 
    кінського колагену природного походження

    25 мг гентаміцину сульфату, еквівалент 13.82 – 17.88 мг гентаміцину

Покриття аугментаційних дефектів

Дефекти тканин після забору трансплантату

Парадонтальні дефекти

Заміщення тканин після видалення кісти

Закриття дефектів після біопсії тканин

Післяекстракційні лунки





PARASORB Sombrero 

КОЛАГЕНОВИЙ КОНУС з МЕМБРАНОЮ

Конусоподібна мембрана
    Вкриває та водночас заповнює альвеоли в естетичній зоні 
    (післяекстракційна лунка без дефектів кістки)
 
PARASORB Sombrero – унікальне поєднання мембрани 
та колагенового конусу

Мембранова частина
Колагенова мембрана запобігає вростанню м'якої тканини та забезпечує 
відкрите загоєння

Конусоподібна частина
Колагенова конусоподібна частина стабілізує кров’яний згусток та створює 
матрицю для нових колагенових утворень та, відповідно, для нової кістки   

Збереження лунки із 
застосуванням 
PARASORB Sombrero

Юрай Брожович
Доктор медичних наук, доктор 
медичної стоматології
м. Спліт, Хорватія

Постекстракційна лунка без кісткового дефекту Встановлення PARASORB Sombrero

Введення в постекстракційну лунку та розташування 
мембранної частини під слизову оболонку

PARASORB Sombrero зафіксовано перехресним швом 
за допомогою RESOTEX ORAL 6/0 з «чорною голкою» 
ART 13 мм



PARASORB
RESODONT® Forte

RDF2502 22 x 25 мм 1 мембрана 

RDF3503 32 x 25 мм 1 мембрана 

RDF0703 64 x 25 мм 1 мембрана 

PARASORB
RESODONT®

RD2502 22 x 25 мм 1 мембрана 

RD3503 32 x 25 мм 1 мембрана 

RD0703 64 x 25 мм 1 мембрана 

PARASORB
Sombrero ®

RD0001          

PARASORB® Fleece HD DK8001 70 x 30 мм

PARASORB® Fleece
DK1836 18 x 36 мм

DK9001 70 x 30 мм

PARASORB® Cone DK1010

RESORBA® Fleece Genta HD MK25 25 x 25 мм

GENTA-COLL® GC55 50 x 50 мм

PARASORB® 
Cone Genta

MK11

MK10

RESORBA Dental Collagens: 
Асортимент, показання та рекомендації для застосування

Продукт                                  REF                     Розмір             Шт. / коробка 

Продукт                                  REF                     Розмір             Шт. / коробка 

Показання GBR та GTR

Субантральна аугментація – захист мембрани Шнайдера, (GBR та GTR)

Колагенові мембрани, що розсмоктуються

Колагенові мембрани, що розсмоктуються

Збереження лунки – післяекстраційна лунка без кісткових дефектів в естетичній зоні

Мембрановий конус, що розсмоктується

Мембрана: 18 мм
12 х 16 мм

1 мембранний 
конус 

Лікування кісткових дефектів (кіста, резекція верхівки кореня зуба, донорські ділянки), 
покриття  ран, тампонада, кровоспинний засіб

Матриці та конуси, які розсмоктуються

5 матриць

5 матриць

5 матриць

5 матриць

12 матриць

10 конусів

10 конусів

12 х 16 мм

12 х 16 мм

12 х 16 мм

Матриці та конуси, які розсмоктуються, з антимікробним захистом

5 конусів 
(в одноразовій упаковці) 

*HD – колаген високої концентрації

*

*



Офіційний представник компанії 
RESORBA Medical GmbH в Україні

Україна, м. Київ, вулиця Мельникова 83А
Тел. +38(044)337-78-08
         +38(097)443-23-71
         +38(099)443-23-71
o�ce@biogentech.com.ua
www.biogentech.com.ua 


