
Materiały regeneracyjne Bioteck są 
pozyskiwane z końskiej tkanki kostnej przy 

użyciu wyjątkowego chemiczno-�zycznego 
procesu deantygenizacji. Użycie enzymów 

trawiennych w �zjologicznej temperaturze 
(37oC) umożliwia całkowitą eliminację 
antygenów z tkanki bez poddawania
 zmianom składników mineralnych. 

Niezmody�kowana faza mineralna kości jest 
uznana przez osteoklasty za endogenną. 

Materiał regeneracyjny jest konsekwentnie 
poddawany procesowi całkowitej przebudowy, 

będąc ostatecznie w pełni zastąpionym
 przez kość endogenną. 

Najlepsze możliwe warunki dla 
zintegrowanych implantów.

Wyłączny przedstawiciel Bioteck® w Polsce. 

Bioteck jest włoską �rmą produkującą materiały kościozastępcze oraz membrany osłonowe,
z sukcesem używane w ortopedii, neurochirurgii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej.
Firma Bioteck została utworzona w 1995 roku. Dostarcza swoje produkty do ponad 50 krajów
na świecie. Źródłem jej sukcesu jest unikatowy proces deantygenizacji kości zwany Zymo Teck.
   Ten enzymatyczny proces zachodzi w 37°C, co pozwala zachować
   wszystkie biologiczne i biomechaniczne właściwości kości.
   Bioteck jako �rma badawcza uczestniczy w wielu krajowych
   i międzynarodowych projektach mających na celu zrozumienie
   biologii kości. Firma stosuje politykę pełnej transparentności.
   Jako jedyna na świecie otwiera drzwi do swoich laboratoriów
   oraz fabryki dla wszystkich współpracujacych z nią lekarzy.

FUH Titanium Implants
Tymienieckiego 25/206 AB

90-350 Łódź
kom. 516 329 923
kom. 508 051 765

e-mail: biuro@titaniumimplants.pl
www.titaniumimplants.pl

Szkolenia
kom. 730 525 125

e-mail: szkolenia@titaniumimplants.pl

Laboratorium Biochemiczne 
Kontrola Jakości

  
  

 
 

 

 

 

 całkowita odbudowa

proces enzymatyczny w 37oC

sterylizacja promieniami beta 

pełna biokompatybilność 

bezpieczeństwo i jakość

total biocompatibility

ideal osteoconduction

complete remodeling

HQ - Arcugnano

 

Enzymatic process

 R&D Center - Turyn

bio-gen
osteoplant
biocollagen
heart

granulaty, żele, putty i bloki
�exy i membrany
żele i membrany
membrana pericardium

BIO-GEN®, BIOCOLLAGEN®, HEART®and OSTEOPLANT® are all Bioteck S.p.A. trademarks.

HEART®                     - membrany osierdziowe do zabiegów sterowanej regeneracji kości
OSTEOPLANT®      - osteokonduktywne substytuty kości cechujące się zachowanym naturalnym kolagenem.
BIOCOLLAGEN®    - membrany kolagenowe, dostępne także w postaci żelu, do sterowanej regeneracji kości.
BIO-GEN®                 - osteokonduktywne substytuty kości cechujące się denaturowanym kolagenem kostnym.

Firma Bioteck jest producentem materiałów kościozastępczych i membran dla chirurgii szczękowo-twarzowej 
z siecią dystrybucji w ponad 50 krajach.

ax: +39 0444 285272 

Bioteck S.p.A.
Siedziba: 
Via E. Fermi 49 - 36057 Arcugnano (Vicenza) - Italy 
Tel. +39 0444 289366 - f
info@bioteck.com - www.bioteck.com 
 
Produkcja oraz Dział R&D:
Via G. Agnelli, 3 - 10020 Riva presso Chieri (Turin) - Italy

Bioteck jest włoską �rmą produkującą materiały kościozastępcze oraz membrany osłonowe,
z sukcesem używane w ortopedii, neurochirurgii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej.
Firma Bioteck została utworzona w 1995 roku. Dostarcza swoje produkty do ponad 50 krajów
na świecie. Źródłem jej sukcesu jest unikatowy proces deantygenizacji kości zwany Zymo Teck.
   Ten enzymatyczny proces zachodzi w 37°C, co pozwala zachować
   wszystkie biologiczne i biomechaniczne właściwości kości.
   Bioteck jako �rma badawcza uczestniczy w wielu krajowych
   i międzynarodowych projektach mających na celu zrozumienie
   biologii kości. Firma stosuje politykę pełnej transparentności.
   Jako jedyna na świecie otwiera drzwi do swoich laboratoriów
   oraz fabryki dla wszystkich współpracujacych z nią lekarzy.

Laboratorium Biochemiczne
Kontrola Jakości



Granulat

Granulat w żelu

Putty

Bio-gen granulat to w pełni resorbowalny substytut kości, który może być
wykorzystany w każdym typie defektu kostnego.

Zastosowanie:  · Zalecany przy małych czterościennych    
  ubytkach kostnych (gąbczasty)

  · Zalecany przy dużych ubytkach kostnych (kortykalny)
   

Czas resorpcji:  ·  4 - 6 miesięcy (gąbczasty i mix)     
 ·  8 - 12 miesięcy (kortykalny)

Bio-Gen Mix Gel to mieszanina granulatu kortykalno-gąbczastego zmieszana z
hydrożelem. Dzięki swojej konsystencji jest bardzo łatwy i praktyczny w użyciu.
Może być stosowany bezpośrednio w ubytku kostnym.

Zastosowanie:

  

·  zalecany przy wszystkich typach ubytków 

  
 

·  idealny przy sinus-liftach w szczęce

 
 

·  idealny przy defektach przyzębia

· zalecany przy małych czterościennych 
ubytkach kostnych (gąbczasty)

· idealny do zębodołów poekstrakcyjnych 

Czas resorpcji:

Czas resorpcji:

  

·  4 - 6 miesięcy

·  4 - 6 miesięcy

   
 

Bio-Gen Putty to pasta wykonana z granulatu gąbczastego i kolagenu ze ścięgna
Achillesa. Jest bardzo plastyczna, hemostatyczna i łatwo przykleja się do 
ścian kostnych.

Zastosowanie:
 

 
 

Flex gąbczasty i kortykalny
Cortical i Spongy Flex to elastyczne arkusze, łatwe w użyciu. Dzięki optymalnemu
kontaktowi z kością ryzyko nieudanej angiogenezy może być zminimalizowane. Flex
kortykalny musi być mocowany za pomocą śrub do osteosyntezy.

 

Zastosowanie:

  

· wertykalna augmentacja wyrostka

   

 
 

   

 
 4 - 6 miesięcy (gąbczasty)

 

· horyzontalna augmentacja wyrostka

 

 

 

· w sinus-lifcie - osłona membrany Schneidera (tylko �ex gąbczasty)

  

 Czas resorpcji:  ·
 8 - 12 miesięcy (kortykalny)

    

 ·

OTC-C1
 

Osteoplant �ex
 
cortical sheets           Flex kortykalny   

 

OTC-S1
 

Osteoplant �ex
 
cancellous sheets    Flex gąbczasty   

1 szt. 25 x 25 x 2-2.5 mm
1 szt. 25 x 25 x 3 mm

    
BGS-05  Bio-Gen granulat gąbczasty  6 amp./ 0.5 g ≈ 1 cm3  0.5 - 1 mm
BGS-10  Bio-Gen granulat gąbczasty  1 amp./ 0.5 g ≈ 1 cm3 1 - 2 mm

     BGS-11  Bio-Gen granulat gąbczasty  6 amp./ 1 g ≈ 2 cm3  1 - 2 mm
BGS-23  Bio-Gen granulat gąbczasty  6 amp./ 1 g ≈ 2 cm3  1 - 2 mm

     
     

BGS-22 

 

Bio-Gen granulat gąbczasty

  

1 amp./ 2 g ≈ 4 cm3

  

1 - 2 mm
BGC-05 

 

Bio-Gen granulat kortykalny

  

6 amp./ 0.5 g ≈ 1 cm3

  

0.5 - 1 mm

     

BGM-05  Bio-Gen granulat mix gąbczasty/kortykalny  6 amp./ 0.5 g ≈ 1 cm3 0.5 - 1 mm
BGM-20  Bio-Gen granulat mix gąbczasty/kortykalny  1 amp./ 2 g ≈ 4 cm3  0.5 - 1 mm

   
BGM-GEL1

 

Bio-Gen Mix Gel       Mix kortykalny/gąbczasty

 

3 strzyk.     1 ml

 
   

BGM-GEL05

 

Bio-Gen Mix Gel       Mix kortykalny/gąbczasty

 

3 strzyk. 0.5 ml

 
   

 

    
BGP-01  Bio-Gen Putty                 Gąbczasta pasta  (lio�lizowana)    6 amp. 0.5 cm3

     
     

Blok gąbczasty
Bio-Gen Cancellous Block to sztywny blok tkanki gąbczastej. Jego odporność na ucisk
jest zbliżona do odporności naturalnej kości. Może być kształtowany frezami
i nawiercany bez uszkodzenia. Wymaga umocowania śrubami do osteosyntezy. 
Zastosowanie:   ·

·
wertykalna augmentacja wyrostka (onlay) tylko w szczęce
wertykalna augmentacja wyrostka (inlay)

  

  

 

  
· horyzontalna augmentacja wyrostka

Czas resorpcji:  ·  6 - 8 miesięcy

BGB-11

OGS-AC5
OGS-GEL1

 

Bio-Gen cancellous block                     Blok gąbczasty               1 szt. 10 x 10 x 10 mm 
BGB-12

 

Bio-Gen cancellous block                     Blok gąbczasty 1 szt. 10 x 10 x 20 mm 

Activagen i Angiostad
Activagen to nierozpuszczalny kolagen kostny typu I w formie proszku zawierąjacy
molekularne frakcje czynników wzrostu stymulujace osteogenezę.
Angiostad to rozpuszczalny hydrożel zawierajacy VEGF (Naczyniowy Śródbłonkowy
Czynnik Wzrostu) aktywujący kolagen typu I.

Zastosowanie:

   

· stosować w połączeniu z materiałem regeneracyjnym w celu
przyspieszenia regeneracji  

Czas resorpcji:  ·
·

4 - 6 miesiecy (Activagen)
96 godzin (Angiostad)

              Osteoplant Activagen  
              Osteoplant Angiostad  

3 amp. 0,5 cm3
3 strzyk.1 ml

0.5 - 1 mm
0.5 - 1 mm 

  
  

 

   
   
     

Membrana w żelu

Zawarty w żelu proszek kostny zwiększa jego gęstość. Aplikacja jest łatwa i 
Biocollagen Gel to żel wykonany z kolagenu ścięgna Achillesa i hydrożelu.

precyzyjna. Żel ma właściwości hemostatyczne. Przy małych defektach może być
stosowany zamiennie z membraną biokolagenową.

Zastosowanie: · idealna przy defektach przyzębia

Czas osłony: ·  4 - 6 tygdni (po tym czasie rozpoczyna się biodegradacja)

BCG-GEL1    Biocollagen Gel                     Membrana w żelu 3 strzyk. 1 ml/strzyk.

    
  

   

  

Membrana osierdziowa
HEART to membrana o wydłużonym okresie resorpcji pozyskiwana z końskiego
osierdzia. Służy do osłony przy zabiegach sterowanej regeneracji kości. Membranę
należy przyszyć, przykleić bądź ustabilizować pinami. Ze względu na wydłużony
okres ochronny, membrany HEART są idealnym wyborem w większości zabiegów.

Zastosowanie: · średnie bądź duże zabiegi chirurgiczne

Czas osłony: · 3 - 4 miesiące

      
   

     

  

Membrana biokolagenowa
Biocollagen to membrana wykonana z kolagenu ze ścięgna Achillesa. 
Służy do osłony  przeszczepów kostnych.

Zastosowanie: · osłona uzupełnionych ubytków kostnych
· utrzymywanie granulatów kostnych w miejscu

Czas osłony: ·  4 - 6 tygodni (po tym czasie rozpoczyna się biodegradacja)

BCG-01    Biocollagen Membrane    Membrana biokolagenowa 6 amp. 25 x 25 x 0.2 mm

   

 

   
   
   

Xenomatrix to trójwymiarowa błona uzyskana z włókien kolagenowych ścięgna
Achillesa. Dwuelementowa konstrukcja błony idealnie sprawdza się jako
zamknięcie zębodołu poekstrakcyjnego.

Zastosowanie: · zabezpieczenie zębodołu poekstrakcyjnego

Czas osłony: · 3 - 4 miesiące

BCG-XC10 Collagen Xenomatrix membrane    Membrana Xenomatrix 1 szt. 50 x 26 x 4 mm

HRT-001 Heart pericardium membrane      Membrana HRT
HRT-002
HRT-003

Heart pericardium membrane      Membrana HRT
Heart pericardium membrane      Membrana HRT

1 szt. 30 x 25 x 0.2 mm
1 szt. 50 x 30 x 0.2 mm
2 szt. 15 x 20 x 0.2 mm

Membrana kortykalna
Cortical Membrane to elastyczny płatek kości kortykalnej, działający jak membrana
z długim czasem resorpcji (> 6 miesięcy).

Zastosowanie:  · osłona regenerowanego wyrostka w sytuacji gdy

 
 

 przypuszcza się, że regeneracja będzie przebiegała wolno

 

 (horyzontalna i wertykalna augmentacja)

 

    

 

 
Czas resorpcji:

 

·  6 miesięcy (osłona)

    

 

·  8 - 14 miesięcy (całkowita resorpcja)

OTC-CE

 

Osteoplant cortical membrane             Membrana kortykalna 

  

1 szt. 25 x 25 x 0.2 mm 

 

  


