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> 70

’den fazla bilimsel &
kinik çalışma raporu

Yüzey pürüzlülüğü & osteokondüktif etki
Doğal pürüzlü yüzey, aşağıdaki eşsiz üretim sürecinde korunur.

Saflık & Güvenilirlik

Bu sayede cerabone®, osteojenik ve kan damarlarını oluşturucu
hücrelerin yapışmaları ve migrasyonu için uygun bir yapı sağlar.

cerabone®, benzersiz patentli üretim süreci ile farklı yüksek sıcaklık tedavilerini

Otolog kemik cipsleri
ile cerabone® yüzeyinin
karışması

içerir. Bu tedavi potansiyel bakteri, prion 1 ve virüsler dahil tüm organik bileşen-

Allojenik kemik cipsleri
ile karışmış cerabone®
uygulaması

leri güvenilir şekilde ortadan kaldırır. Isıtma, organik bileşenlerden 2 arınmış bir
kristalin ve saf biyolojik kemik apatiti oluşturur. Bununla birlikte kemik mineralinin
doğal porözitesi ve yüzey yapısı etkilenmez.

İnterkonnektif porözite

100%
biyolojik kemik
apatiti

maksimum güvenilirlik

Biyofiziksel
özellikler

& hidrofilik özellik
Hücre yapışması & migrasyon

cerabone®, ortalama poröz boyut dağılımı 600-900 um altında olan, % 65-80
porözite özelliğinde çok poröz bir kemik greftidir. Makro porözler, kan damarları ve kemik oluşturan hücrelerin hızlı büyümesine olanak sağlarken, mikro
porözler kılcal etkide çabuk kan alımın teşvik eder. 3. Rehidrasyondan sonra,
yapışkan partiküller kemik defekti içine kolayca uygulanabilir.

yeni kemik matriksi için alan oluşumu

> 15 yıllık

90 kullanılmaktadır
dan fazla ülkede

bilimsel & klinik deneyim

Kristalinite nedir?

Isıtma nedir?
Genel olarak ısıtma, belirli bir materyalin yük-

Kristaller, bileşenlerin moleküler bazda düzenli

®

sek sıcaklık tedavisi anlamına gelir. cerabone ,

bir sıralaması ile karakterizedir. Kristalinite baş-

ısıtma sırasında doğal poröziteyi korumak için

kalaşımı kemik greft materyalinin 5 rezorbsiyon

%100 güvenli patentli bir üretim sürecinde

davranışını değiştirir, fakat granüllerin yoğunlu-

geliştirilmiştir.

küçük

büyük

ğunu etkilemez.

Doç. Dr. Stavros Pelekanos (Yunanistan):
Birkaç yıldır cerabone® kullanıyorum ve
sonuçlar mükemmel. Günlük pratiğimde
başlıca endikasyonlarım, GBR uygulamaları için rezorbe olabilen veya olmayan
membranların implant yerleştirmeden
önce veya implant yerleştirmesi sırasında
horizontal ve vertikal kemik defektleridir.
Hacim stabilitesi ve klinik sonuçlar olağanüstü ve bu tür uygulamalar için daima
öneriyorum.

2015 yılında

> 400.000

Dünya genelinde (2015)

> 20.000

Klinik endikasyonlar

klinik kullanıcı

hastanın tedavisinde kullanılmıştır.
Vestibüler kemiğin
yeniden oluşumu
Dr. K. Chmielewski,
Polonya

cerabone® ile sinüs lifting işleminden
altı ay sonra histoloji: cerabone®
yüzeyin karışımı üzerinde yeni kemiğin
granül entegrasyonu ve oluşumu

Allojenik blok greftinin
fiksasyonu

Diğer klinik endikasyonlar:
İmplantoloji ve Ağız ve

sürekli yapısal destek

Rezorpsiyon bariyeri olarak
küçük cerabone® granüllerinin uygulanması

Yumuşak doku grefti mucoderm® in bariyer membranı
olarak ve ek yumuşak doku
augmentasyonu için yerleştirilmesi

Birincil yara kapaması

Operasyondan 2 ay sonra
klinik durum

Preoperatif radyografik
görüntü

Küçük cerabone® granüllerin uygulanması

Kollajen membran ile
granüllerin kapsanması

6 ay sonra yeniden giriş

Büyük cerabone® granüllerin uygulanması

Defektin kollajen membranla kapatılması

Operasyondan 6 ay sonra
klinik durum

6 ay sonra yeniden giriş

Preoperatif defekt radyografisi

Küçük cerabone® granüllerin
uygulanması

Kollajen membran
kapsaması

Tamamen defektle dolu

Sırt augmentasyonu
Dr. A. Nader,

Çene Cerrahisi

Lübnan

- Horizontal augmentasyon
- Vertikal augmentasyon
- Sırt koruması

Osseöz entegrasyon & hacim stabilitesi

- Peri-implant defektler
- Çekim soketleri
- Kemik defekt augmentasyonu

Sığır kemiğinin yüksek sıcaklık tedavisi, uzun vadede hacim stabilitesi için

Periodontoloji

kristalinitesini 4,2 arttırarak cerabonu hızlı rezorbsiyona karşı dirençli kılar.

- Furkasyon defektleri (sınıf I - II)

Ek lateral kemik
augmentasyonu ikiaşamalı sinüs lifting
Prof. Dr. Dr. D. Rothamel,
Almanya

Dr. Steigmann‘ın cerabone®
hakkında web semineri ve
ilgili seminerleri

www.botissacademy.com
sitesinde bulabilirsiniz.

Dr. Marius Steigmann (Almanya):
Cerabone®u ilk kullananlardan biriyim. Günlük pratikte dehisans tedavisinde, atrofik sırtların rejenerasyonunda ve estetik bölgede altta yatan kemik
şekillendirmesinde
yumuşak
dokuyu
desteklemek için kullanıyorum. Mükemmel kullanım özelliklerine ve olağanüstü
uzun vadeli hacim stabilitesine hayranım.
cerabone® ile çalışırken ne olacağını önceden biliyorum.

Periodontal
kemik içi defekt
rejenerasyonu
Dr. R. Cosgarea ve

Üçlü steril, yüksek klinik standartları karşılar

Prof. Dr. Dr. A. Sculean,
Almanya ve İsviçre
İntraoperatif defekt
görünümü

1 Brown ve ark. 1999
2 Tadic ve ark. 2004
3 Gauthier ve ark. 1998

4 Fathi ve ark. 2008
5 Panagiotou ve ark. 2015

www.indication-matrix.com sitesinde cerabone® ile ilgili diğer fotoları, klinik vakaları ve videoları bulabilirsiniz.

