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Ürün Katalogu
Dental kemik ve doku rejenerasyonu
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Yüksek Kaliteli Eğitim

Rejenerasyon

Kontrollü D
egradasyon

Geliştirme / Üretim/ Dağıtım 

Augmentasyon

mucoderm®

collprotect® 
membrane

Jason® 
membrane

Jason® fleece

collacone®...... 

collacone®..max

sert doku

cerabone®

maxresorb® 

maxresorb®

inject

maxgraft® bonebuilder
maxgraft® cortico 

maxgraft® bonering
maxgraft® 

EĞİTİM

BİLİM
KLİNİK

Rejenerasyon

Koruma

Kemik 
entegrasyonu

Yeni 
yapılandırma 
(remodeling)

İyileşme

BariyerRezorpsiyon

maxresorb® flexbone*

yumuşak doku

botiss akademisi kemik & doku günleri

cerabone®

doğal sığır kemik grefti

maxresorb® inject maxgraft® bonering / 
maxgraft® cortico

maxgraft®

bonebuilder

hastayla eşleşen alojenik
kemik implantı

sentetik enjekte
edilebilen kemik patı

maxresorb®

bi-fazik
kalsiyum fosfat

işlenmiş alojenik kemik
halkaları / Alojenik kemik
plakası

maxresorb® 
flexbone

esnek bloklar
(CaP/ kollagen kompozit)

mucoderm®

üç boyutlu stabil
yumuşak doku (kollagen)

Jason® 
membrane

doğal prekardiyum GBR/
GTR* membranı

collprotect® 
membrane

doğal kollagen membran

Jason® fleece /
collacone®

...... 

collacone® max

kollajenik kan durdurucu
(sünger/koni)

koni
(CaP/ kollagen kompozit)

maxgraft®

işlenmiş alojenik
kemik grefti

botiss rejenerasyon sistemi 

*GBR= Guided bone regeneration: Yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu
 GTR= Guided tissue regeneration: Yönlendirilmiş doku rejenerasyonu

botiss rejenerasyon sistemi: 

Yenilik, Emniyet, Güvenilirlik ve Estetik 

botiss biyomateryalleri eşsiz sistematik bir BTR (kemik ve doku rejenerasyonu) yaklaşımı sunmakta-

dır. İmplantoloji, oral cerrahi, CMF (Craniomaxillofacial Surgery — Kraniyomaksillofasiyal Cerrahi) ve 

periodontoloji için gerekli olan tümüyle rejeneratif biyomateryal malzeme yelpazesi tek elden çıkmıştır.

botiss
biyomateryaller

dental 
kemik & doku  
rejenerasyonu

Hepimizin bildiği gibi tek başına kemik grefti ya da 

yumuşak doku biyomateryali tüm medikal gereksi-

nimler, biyolojik durumlar ve endikasyonlar için ye-

terli değildir. Etkenlerin çeşitliliği (endikasyon, yaş, 

hijyen, biyotip, kemik yüksekliği, tedavi planı) fark-

lı, koordine ürünlerle sofistike bir yaklaşım gerektirir.

Optimal, öngörülebilir sonuçlar için size botiss reje-

nerasyon sistemini öneriyoruz. Bu sistem tüm uzun 

vadede kendini kanıtlamış biyolojik materyalleri (sı-

ğır kökenliler, sentetik olanlar, allogreftler, kollagen, 

granüller, bloklar, membranlar, yumuşak doku mat-

riksi) içermektedir. Bunlar her bir özel endikasyon-

la eşleşmektedir. Bu ürünler en yüksek kalite stan-

dartlarında üretilmektedir ve hepsi kesinlikle biyolo-

jiktir (örneğin kimyasal çapraz bağlar yoktur). Has-

ta için güvenli, kullanımı kolay, emniyetli ve ön görü-

lebilir tedavi sonuçları sizin ve bizim birincil öncelik-

lerimizdir. botiss rejenerasyon ürünleri çok sayıda-

ki preklinik ve klinik çalışmada ve daha da önemli-

si dünya çapında günlük klinik işlerde yüzlerce hat-

ta binlerce hastada kendini kanıtlamıştır (emniyet, 

etkinlik, güvenilirlik).

Önemli oranda araştırma ve eğitime yatırım yaptık. 

Eşsiz gelişmeler ve mucoderm®, maxgraft® bone-

builder ve maxresorb® flexbone gibi yeni klinik çö-

zümler, botiss akademisi ile yüksek kalitedeki eği-

tim ve öğretim konsepti ve bizim uluslar arası kemik 

ve doku günlerimiz dünya çapındaki ünlü akade-

mik araştırma enstitüleri, kanaat önderleri ve günlük 

klinik uygulamalarını yürüten klinisyenler ile ortaklık 

yapmamız ile sonuçlandı.

botiss biyomateryalleri şu ara Avrupa’da No.2’dir 

ve dental BTR konusunda büyüyen küresel pazar-

da dünya çapında 60’dan fazla ülkede küresel da-

ğıtım ağı yoluyla tedarik edilmektedir. Dağıtım or-

taklarımız ve personeli dental cerrahi ve implantoloji 

konusunda kendini işine adamış uzmanlardır.

Merkezi Berlin’de olan, gelişen ve üretimi Alman-

ya, Avusturya ve İngiltere’de yapılan botiss yenilik-

çi, klinik uygulama odaklı bir Biotech şirketidir. Biz 

% 100 dental rejenerasyon konusunda odaklanmış 

durumdayız.

Biz, büyük bir gururla size botiss rejenerasyon sis-

tem birliğine hoş geldiniz diyoruz. Deneyimlerinizi 

ve önerilerinizi, eksiklerimizi gidermek ve yeni ürün-

ler için kullanmak üzere bizimle paylaşmaya davet 

ediyoruz.

Dr. Drazen Tadic  Oliver Bielenstein

dt@botiss.com       ob@botiss.com     
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kemik rejenerasyonu

cerabone®

maxresorb® 

maxresorb® inject  

collacone® max

maxgraft® 

maxgraft® bonering

maxgraft® cortico

maxgraft® bonebuilder

cerabone® mükemmel biyo-işlevselliği; üst 
düzey hidrofilik özellik ve kan akımı.

cerabone® blokları.

cerabone®

Doğal Sığır Kemik 
Greft Materyali

Sığır kemiği greft materyali güvenilirliği ve tedavi başarısının ön-

görülebilirliğine bağlı olarak çoğu diş hekiminin seçtiği bir ma-

teryaldir. cerabone® yüksek oranda güvenilir, boyutsal açıdan 

stabil, emniyetli bir kemik greftidir. Sığır kemiğinin mineral fazın-

dan derive edilir. Bu da insan kemiğine en yakın yapıdadır (yü-

zey, porözite ve kimyasal içerik).

Endikasyonlar:

İmplantoloji, 
Periodontoloji, 
Oral cerrahi  
& Çene yüz cerrahisi

-  Sinüs yükseltilmesi

-  Horizontal augmentasyon

-  İntraosseöz defektler

-  Peri-implant defektler

-  Çekim soketleri

-  Vertikal augmentasyon

-  Furkasyon defektleri
Özellikler
-  Doğal sığır kemiği greft materyali

- Yeni kemik şekillenmesinde hızlı entegrasyon

- Uzun vadeli üç boyutlu greft stabilitesi

- Yabancı cisim reaksiyonu ya da enflamatuar  

 reaksiyon yaratmaması

- Pürüzlü yüzeyi sayesinde optimal hücre 

 adezyonu ve kan abzorbsiyonu

-  İnterkonnektif porözite

- Güvenli ve steril

- Kolay kullanım

Sinüs yükseltme işleminden altı ay sonra 
cerabone® histolojisi. cerabone® ile opti-

mal entegrasyon ve kemik iyileşmesi.

Ürün Özellikleri
cerabone® granülleri

Kod numarası  Partikül      Miktar
 büyüklüğü    
.................................................................... 
1510            0.5 - 1.0 mm     1 × 0.5 ml
1511            0.5 - 1.0 mm     1 × 1.0 ml
1512            0.5 - 1.0 mm     1 × 2.0 ml
1515            0.5 - 1.0 mm     1 × 5.0 ml
1520            1.0 - 2.0 mm     1 × 0.5 ml
1521            1.0 - 2.0 mm     1 × 1.0 ml
1522            1.0 - 2.0 mm     1 × 2.0 ml
1525            1.0 - 2.0 mm     1 × 5.0 ml

cerabone® blokları

Kod numarası  Boyutlar      Miktar
....................................................................
1720           20 × 20 × 10 mm     1 × blok

cerabone® güçlü bir hidrofilik özelliktedir. Buna bağlı olarak kan 

ya da fizyolojik serum solüsyonu ile bir karışım, şekil verilebilirlik 

için optimal yapışkanlık sağlar. Üç boyutlu delik ağı kandaki seru-

mun ve proteinlerin hızlı depozisyonu ve penetrasyonuna izin ve-

rerek uzun bir süre boyunca proteinler ve büyüme faktörleri için 

rezervuar görevi görür.

Eşsiz üretim süreci, yüksek sıcaklığın tüm organik bileşenlerin ve 

proteinlerin uzaklaştırmasını ve böylece olası immünolojik reaksi-

yonların elimine edilmesini temel almaktadır. BSE emniyeti Alman 

sağlık bakanlığı tarafından doğrulanmıştır. cerabone® Alman orjinli 

doğal sığır kemiği grefti materyali olarak liderdir. Klinik ve bilimsel 

çalışmalar bunu kanıtlamıştır.

SEM: cerabone® makro ve mikro porları 
insan kemiğine benzerdir.

SEM: cerabone® mikroporözitesi, gelişen 
hücre ataşmanı için mükemmel

yüzey pürüzlülüğü.

.................................................

.................................................

....................................................................
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Endikasyonlar:

İmplantoloji, 
Periodontoloji, 
Oral cerrahi  
& Çene yüz cerrahisi

-  Sinüs yükseltmesi

-  Kemik sırtı augmentasyonu

-  İntraosseöz defektler

-  Çekim soketleri

-  Osseöz defektler

-  Furkasyon defektleri

Ürün Özellikleri
maxresorb® granülleri
Kod        Partikül
numarası        büyüklüğü   Miktar
............................................................................... 
20005        0.5 - 1.0 mm (S)     1 × 0.5 (ml)
20010        0.5 - 1.0 mm (S)     1 × 1.0 (ml)
20105       0.8 - 1.5 mm (L)     1 × 0.5 (ml)
20120        0.8 - 1.5 mm (L)      1 × 2.0 (ml)

maxresorb® silindiri
Kod      
numarası   Boyutlar   Miktar
............................................................................... 
20200   Ø7.5mm; yükseklik 15mm 1 × silindir  
22201   Ø6.0mm; yükseklik 15mm 1 × silindir

maxresorb® blokları
Kod      
numarası   Boyutlar   Miktar
............................................................................... 
21211   20 × 10 × 10mm  1 × blok 
21221    20 × 20 × 10mm  1 × blok   

Özellikler
-  Sentetik, rezorbe olabilen &  

 emniyetli

-  Hacimsel & mekanik greft  

 stabilitesi

-  Eşsiz, çok adımlı ürün 

 prosesi

-  % 60 HA / % 40 β-TCP

-  Osteokondüktif

-  Çok yüksek interkonnekte  

 porözite

-  1-10 μm’lik mikro-porlar

maxresorb® 
Yenilikçi Bi-fazik
Kalsiyum Fosfat

maxresorb® yenilikçi, emniyetli, sağlam, tümüyle sentetik ve düzenlenmiş kontrol-

lü rezorpsiyon özellikleri ile üstün uygulama özellikleri olan bir geçici kemik greftidir.

idealdir ve canlı kemik dokusunun rejenerasyonu-

nu teşvik eder. Yüksek mikro-porözite ve yüzey pü-

rüzlülüğü ile maxresorb® biyolojik sıvıların artmış di-

füzyonunu ve hücre ataşmanını kolaylaştırmaktadır. 

maxresorb® iki kalsiyum fosfat fazının tümüyle ho-

mojenöz dağılımını kolaylaştırmaktadır. Bunun so-

nucunda sığır kemiği greftleriyle eş değerde güveni-

lirlik sağlanmaktadır. Eşsiz bir materyal olan maxre-

sorb® ürün prosesi, yönlendirilmiş hücre adherensi 

ve hidrofilik özellik için yüksek derecede nano yapı-

lı, biyoaktif pürüzlü bir yüzey yapısı için öncülük et-

mektedir.

Homojenöz bir kompozisyon olan % 60’lık hid-

roksi apatit (HA) ve % 40’lık beta trikalsiyum fos-

fat (β-TCP) aktivite sırasında iki mineral faz ile so-

nuçlanır: Yeni canlı kemik yapımını desteklerken 

bir yandan da hacmi ve mekanik stabiliteyi uzun 

süre boyunca korur.

maxresorb®’un osteokondüktif özelliği, ara bağ-

lantıları olan porların oluşturduğu matriks ve or-

talama % 80 oranındaki çok yüksek porözite 

varlığı ile sağlanır (por büyüklüğü ~ 200 μm ile ~ 

800 μm gibidir). maxresorb® ’un yüksek makro-

porözitesi yoğun osteojenik hücre büyümesi için ....................................................................

..............................

Sinüs yükseltmesinden altı ay sonra max-
resorb®’un histolojik görünümü. maxresorb® 

ile optimal entegrasyon ve kemik iyileşmesi.

SEM: Interconnectıve pencere. SEM: maxresorb® granülleri.
maxresorb® 
granülleri mükemmel
derecede hidrofiliktir
ve kanla temasta
mükemmel uygula-
ma özellikleri gösterir.

maxresorb® inject 
Yenilikçi Sentetik 
Enjekte Edilebilen Kemik Patı

Özellikler
-  Enjekte edilebilir & kolay uygulanabilir

-  Donmayan kemik grefti patı

-  Sentetik, rezorbe olabilen & güvenli

-  Visköz ve şekillendirilebilir

-  Aktif hidroksi apatit jeli

-  % 60 HA / % 40 β-TCP granülleri

-  Osteokondüktif

-  Ultra yüksek interkonnekte porözite

Endikasyonlar:

İmplantoloji, 
Periodontoloji, 
Oral cerrahi  
& Çene yüz cerrahisi

-  Sinüs yükseltmesi

-  İntraosseöz defektler

-  Çekim soketleri

-  Osseöz defektler

-  Furkasyon defektleri

su/jel
taşıyıcı rehberli 
vaskülarizasyon

aktif HA
hücre aktivasyonu, bi-
yoaktif rejenerasyon

bi-fazik Ca/P
dengelenmiş rezorpsiyon ve kemik 
formasyonu hacimsel stabilitesi

maxresorb® inject
eşsiz enjekte edilebilen sentetik 
kemik grefti

Eşsiz Rejeneratif Dört Fazlı Aktivite

maxresorb® inject eşsiz ve yüksek derecede yenilikçi, enjekte edi-

lebilen ve kontrollü rezorpsiyon özelliği olan bir kemik grefti patıdır.

Eşsiz, dört fazlı, homojen ve aktif hidroksi apatit ve % 60 HA / % 

40 β-TCP granüllerinden oluşan jel kompozisyonu dört aktivite fa-

zını şekillendirir. maxresorb® inject yeni canlı kemik dokusu oluşu-

munu destekler, hacimsel ve mekanik greft stabilitesini korur ve 

yavaş yavaş yerini matüre yeni kemik dokusuna bırakır.

Yüksek derecede viskoz olan maxresorb® inject patı, defekti çev-

releyen kemik yüzeyinde mükemmel şekillendirmeye, kalıp çıkar-

maya, uyarlamaya ve tümüyle kemik bağlantısı kurmaya izin verir. 

maxresorb® inject donmayan sentetik kemik patıdır.

Ürün Özellikleri
maxresorb® inject

Kod   
numarası      Ünite                  Miktar
....................................................................
22005      1 × Şırınga         1 × 0.5cc (ml)
22010      1 × Şırınga         1 × 1.0cc (ml)
22025      1 × Şırınga         1 × 2.5cc (ml)

maxresorb® inject patı.

maxresorb® inject’in sinüs yükseltmesiden 
altı ay sonraki histolojik görünümü. maxre-
sorb® inject ile optimal rejenerasyon ve ke-
mik iyileşmesi.

maxresorb® inject 
mükemmel kan ad-
herensi gösterir.

SEM: maxresorb® inject yüzey yapısı.

....................................................................

maxresorb® inject kolay uygulanabilir ve şe-
killendirilebilir.
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Özellikleri

-  Kolay uygulama için şekle göre oturan koni biçimindedir

-  Defekt konturlarına uyum sağlar

-  Yer kaplayarak yumuşak doku çökmesini engeller

-  Sonradan büyütme işlemlerine duyulan ihtiyacı azaltır

-  Nihai protezin estetik sonucunu iyileştirir

Ürün Özellikleri
collacone® max
Ürün kod    
numarası     Şekil       Boyut        Miktar
.........................................................................................................
250001   yüksekliği ~16 mm,                      1 × koni
  üst genişliği ~11 mm,  
  alt genişliği ~7 mm

collacone® max temel iki fazlı kollajen ve hidroksiapa-

tit bileşiminde doğal kemiği andıran bir biyomimetik 

kompozit malzemedir.

SEM: collacone® max (alt kısım) ve bileşenle-
ri: maxresorb® (üst sağ) ve kollagen (sol üst).

mucoderm® ile kaplı collacone® max’ın klinik 
uygulaması.

collacone® max
Kalsiyum fosfat kollajen koni

Endikasyonları

İmplantoloji, 
Periodontoloji, 
Oral Cerrahi
& Çene Yüz Cerrahisi
-  Soket ve çukur koruma

-  Periodontal defektler

-  İmplant çevresi defektleri

-  Kök rezeksiyonu, apikal 

 rezeksiyon ve sistektomi   

 sonrası defektler

Kolajenöz faz soket içinde yaranın iyileşmesini destekleyen biyolojik 

sinyalleri sunarken, mineral hidroksiapatit faz da kontrollü ve yavaş bir 

rezorpsiyon hızıyla primer dayanıklılık ve tam rezorpsiyon sağlar.

collacone® max ekstraksiyon soketinin boşluğuna mükemmel bir şe-

kilde yerleşmek üzere tasarlanmış olup uygulama öncesinde rehid-

rasyon gerektirmez. collacone® max gerek bir erken implantasyon 

gerçekleştirilirken ekstraksiyon soketinde koruyucu bir ortam ve geçici 

boşluk dolgusu, gerekse gecikmiş implantasyon durumunda yeni ke-

mik oluşumuna yardımcı yenileyici bir malzeme olarak uygulanabilir.....................................................................

maxgraft® 
İşlenmiş İnsan Allogrefti 

Özellikler
-  Korunmuş biyomekanik özellikler

-  Antijenik etkilerden arınmış, steril

-  Oda sıcaklığında yaklaşık 5 yıl saklanabilir

-  Osteokondüktif özellikler doğal ve kontrollü 

 doku remodelasyonunu destekler

Endikasyonlar:

İmplantoloji, 
Periodontoloji, 
Oral Cerrahi
& Çene Yüz Cerrahisi

maxgraft® granülleri:

- Daha sonra implant yerleştiril- 

 mesi için çene kemiği sırtının  

 lokalize augmetasyonu

-  Prostetik tedavi için çene ke- 

 miği sırtının rekonstruksiyonu

-  Osseöz defektlerin doldurul- 

 ması (örneğin çekim soketi  

 gibi)

-  Maksiller sinüs tabanının yük- 

 seltilmesi

-  Kemik içi periodontal 

 defektlerin tamiri

maxgraft® blokları:

-  Tradisyonel kemik blok yön- 

 temlerine istinaden öngörüle- 

 bilen ve cok efektif  bir alter- 

 natif

-  Kemik sırtı augmentasyonu 

Ürün Özellikleri
maxgraft® sünger yapılı granülleri
Kod Partikül 
numarası büyüklüğü Miktar
....................................................................
30005  0.5-2.0mm           1 × 0.5cc (ml)
30010  0.5-2.0mm           1 × 1.0cc (ml)
30020  0.5-2.0mm           1 × 2.0cc (ml)
30040  0.5-2.0mm           1 × 4.0cc (ml)

maxgraft® kortikal granülleri
31005  0,5-2,0mm           1 × 0.5cc (ml)
31010  0,5-2,0mm           1 × 1,0cc (ml)
31020  0,5-2,0mm           1 × 2,0cc (ml)
31040  0,5-2,0mm           1 × 4,0cc (ml)

maxgraft® blokları
32111 sünger yapılı  1 × blok 
 10 × 10 × 10mm  
32112  sünger yapılı 1 × blok  
 20 × 10 × 10mm  
 

maxgraft® stabil, yüksek güvenlikli bir allogreft üründür. İnsan donör 

kemiğinden elde edilmiş ve Cell+Tissue Bank Austria tarafından işlen-

miştir. C+TBA yüksek kaliteli bir kemik bankasıdır. Avusturya Sağlık 

Bakanlığı tarafından düzenlenmiş, denetlenmiş ve sertifikalandırılmış-

tır. En yüksek EU güvenlik standartlarını yerine getirmektedir.

Deneyimli oral maksillofasiyal cerrahlar için allogreft kemik blokları, 

blok augmentasyonu için hastanın otolog kemiğinin alınması ile orta-

ya çıkan ve iyi bilinen riskler olan donör morbiditesi, enfeksiyon, pos-

toperatif ağrı ve kemik stabilitesi kaybından korumak için tek ger-

çek seçenektir. maxgraft® yüksek biyolojik rejenerasyon kapasitesi 

ile öngörülebilir bir klinik çıktı ile sonuçlanır.

maxgraft®’ın implan-
tasyondan beş ay 
sonraki histolojisi. 
maxgraft® ile optimal
entegrasyon ve kemik 
remodelasyonu.

SEM: maxgraft® granülleri.

maxgraft® block’un yapısı.

SEM: maxgraft® mineralize kol-
lagen fibrilleri.

Kanla 
karıştırılabilir.

....................................................................
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www.botiss-bonering.com

maxgraft® bonering 

Allojenik Kemik Halkası

Halka Yatağının Preparasyonu

İmplantın konumunun pilot delici ile belirlenmesinden sonra halka yatağı trepan frez ile prepare edilir. Sonradan plana-
tor, maxgraft® bonering ile lokal kemiğin optimal teması için kemiğin düzlenmesine izin verilir ve ek olarak istenen greft 
revaskülarizasyonu için kortikal tabakayı kaldırılır. Yeni başlayanlar için planator ile işe başlamak bir avantaj olabilir. Bu-
nun yanında implantın konumu, en son konumu pilot delici ile kesinleştirilmeden önce manuel olarak uyumlandırılabilir.

maxgraft® bonering’in yüksekliği 
defekte göre ayarlanabilir.

maxgraft® bonering ile hemen 
implant yerleştirilmesi implantın ve 
greftin primer stabilitesini korur.

Avantajlar

- Simültanöz implant yerleştiril 

 mesi ve kemik augmentasyonu

- İkici bir cerrahi işleme gerek  

 yoktur 

- Tedavi süresi belirgin şekilde  

 azalmıştır

maxgraft® bonering tekniği 

maxgraft® bonering tekniği işlenmiş donör kemiğinin prefabrike bir 

halkasıdır. Bu halka basınçla ve sıkı bir şekilde trepan frezle prepare 

edilmiş halka yatağına yerleştirilir. Aynı zamanda bir implant bu halka-

nın içine yerleştirilir. Her iki maxgraft® bonering ve implant için kemik 

entegrasyonu çevreleyen canlı kemik ile meydana gelir.

maxgraft® bonering tekniği tek adımda kemik augmen-

tasyonuna ve implantasyona izin verir. Teknik hemen 

tüm endikasyonlar için uygulanabilir (sınırlı maksiler ke-

mik yüksekliği olan durumlarda sinüs yükseltilmesinde).

İki adımlı klasik augmentasyona kıyasla (i.e. kemik blok-

ları ile) bu teknik mevcut tedavi süresini birkaç ay azaltır 

ve işlemin tekrarlanmasından kaçınılmış olur.

maxgraft® bonering vertikal ve horizontal augmentas-

yona ve yeni kemik oluşumuna izin vererek cerrahi iş-

lemleri basitleştirmiş olur.

maxgraft® bonering tekniği vertikal kemik
augmentasyonu ve doğrudan implant
yerleştirilmesi için uygundur.

.................................................

Yumuşak doku yönetimi

Yumuşak doku perforasyonunu önlemek ve hızlandırılmış yara iyileşmesini desteklemek 
için keskin kenarların düzeltilmesi gerekir. Bunun dışında maxgraft® bonering, rezidü-
el defect hacmini doldurmak ve greftin potansiyel adaptasyon rezorbsiyonunu destek-
lemek için yavaş rezorbe olan bir kemik rejenerasyon materyali ile kaplanmalıdır (örneğin 
cerabone®, maxresorb® gibi).

Greftin bir kollagen membranla (Jason® 
membrane, collprotect®  membrane)
kaplanmasından sonra doku perforas-
yonundan ve greftin açığa çıkmasından 
kaçınmak için operasyon sırasında geri-
limsiz bir dikiş atılmasına çok özen gös-
terilmelidir.

Ürün Özellikleri
maxgraft® bonering
Kod 
numarası Boyut Miktar 
.........................................................................................................
Ø 6mm/3.5mm (dış/iç çap)
33160  yükseklik 10mm, çentiksiz  1 × sünger yapılı halka

Ø 7mm/3.5mm (dış/iç çap)
33170  yükseklik 10mm, çentiksiz  1 × sünger yapılı halka

maxgraft® bonering cerrahi seti
Kod
numarası  Miktar  
....................................................................
33000  1 × Trepan frez 7mm
  1 × Trepan frez 6mm
  1 × Planator 7mm
  1 × Planator 6mm
  1 × Elmas disk 10mm
  1 × Elmas rond frez 3mm

33000  1 × bonering fix 

Tek basamaklı kemik augmentasyonu 

ve implant yerleştirilmesi

Bu cerrahi seti ile botiss firması maxgraft® bonering tekniği uygulan-

masında gerekli tüm aletleri sağlamaktadır. Setin içinde her iki maxg-

raft® bonering materyaliyle aynı çapta olan iki farklı büyüklükte trepan 

bulunmaktadır. Planator lokal kemiğin kaplamasına izin vererek imp-

lant alanında uygun ve taze temas yüzeyi oluşturulmasını sağlar. Tre-

pan ve planator pilot deliciyle mükemmel uyumludur. Lokal kemik-

te mükemmel uyum ve düzelmiş yumuşak doku iyileşmesi için elmas 

disk ve elmas rond frez, maxgraft® bonering’i istenilen şekilde değiş-

tirmek için kullanılır. Hepsi birlikte bu aletler maxgraft® bonering’in ke-

mik içine doğru büyümesi için optimal ön koşullara izin verir. Tüm alet-

ler Almanya’da yüksek kaliteli cerrahi çelikten üretilmiştir.

maxgraft® bonering cerrahi seti

Endikasyonlar:

İmplantoloji
- Vertikal augmentasyon 

 (horizontal augmentasyonla 

 birlikte)

- Tek diş eksikliği

- Dişsiz alanlar

- Sinüs yükseltilmesinde 

bonering fix

Trepan frez 
7mm

Trepan frez 
6mm

Planator 
7mm 

Planator 
6mm 

Elmas disk
10mm

Elmas 
rond frez

3mm
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maxgraft® cortico
Alojenik kemik plakası 
ile duvar tekniği 

Büyütme alanının hazırlanması

maxgraft® işlenmiş alojenik kemikten imal edilmiş prefabrike bir plakadır. Otojen kemiğe 

benzer olup duvar tekniği için kullanılabilir.

maxgraft® donör saha morbiditesinin önüne geçmek ve zaman alıcı bir işlem olan oto-

log kortiko-süngerimsi kemik bloklarının toplanması ve ayırılmasını önlemek amacıyla 

geliştirilmiştir.

Plakanın uygun büyüklüğü mukozal flepin kaldırılmasının ardından ya da dijital bir planlama yazılımı 

kullanılarak ameliyat öncesinde tahmin edilir. Daha sonra plaka, ağız dışında, elmas bir diskin kulla-

nımıyla kesilir.

Frontal mandibüler bir defektin 
augmentasyonu.

Plaka, plakaya ve lokal kemiğe delik açılması ile belirli bir aralığa yerleştirilir; sabitleme, sabit bir bölme oluş-

turmak üzere osteosentez vidaları ile gerçekleştirilir. Yumuşak doku perforasyonunu önlemek için, örneğin 

bir elmas top kullanarak keskin uçlar çıkarılmalıdır.

Endikasyonları

- Dikey büyütme

- Yatay büyütme

- Karmaşık üç boyutlu 

 büyütmeler

- Tek diş boşlukları

- Sinüs tabanının kaldırılması

- Fenestrasyon (delik açma)  

 defektleri

 

Özellikleri
- Osteokonduktif (kemik iletken)

- Doğal ve kontrollü yeniden modelleme

- Biyomekanik parametrelerin korunması

- Antijenik defektler içermeyecek şekilde steril

- Beş yıllık raf ömrü

Sabitleme ve uyum

Avantajları

-  Yeni malzeme ile yerleşik büyütme tekniği

-  Ameliyat süresinin önemli ölçüde azalması

-  Donör saha morbiditesinin bulunmaması

-  Büyütme malzemesine ilişkin herhangi bir 

 sınırlamanın olmaması

Dolgu ve yaranın kapanması

maxgraft® cortico

................................................

maxgraft® cortico
ile duvar tekniği

Lokal kemik ve kortikal plaka arasındaki alan farklı parçacıklara ayrılmış çeşitli kemik greftleme malzemeleri 

ile doldurulabilir. Daha sonra büyütme alanının bir bariyer membranla kapatılması gerekecektir (Jason® 

membranı, collprotect® membranı) ve gerilimsiz ve salyaya karşı dayanıklı bir kapatma uygulanmalıdır.

Ürün Özellikleri
maxgraft® cortico

Kod 
numarası Boyut  Miktar 
.........................................................................................................
31251  kortikal destek, 25 x 10 x 1 mm 1×   

Doğal kemik rejenerasyonu 
Osteosentezi kolaylaştırmak bağlamında alloje-

nik partiküller defekti doldurmak için kullanılabilir. 

Muhafaza edilen insan kolajeni mükemmel kemik 

iletkenliği sağlar ve tam bir remodeling elde edilir. 

Otolog parçacıklar veya partiküler, PRF matrisler 

ile karıştırılarak ossifikasyonu destekleyebilir.   

Transplantasyondan altı ay sonra kemik pla-
kasında yüzeysel bir rezorbsiyon görülebilir;  
ancak sağlamlık korunur.
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maxgraft® bonebuilder 
Kişiye Özel Allojenik Kemik Bloğu

İmplantasyondan sonra maxgraft® bonebuilder 

bloğu osteosentez vidaları ile sabitlenir. Augmen-

tasyon tarafının kemik rejenerasyon materyali ve 

kollagen membran ile kaplanması gerekir (potan-

siyel rezorpsiyona karşı koruma amaçlı olarak).

Güçlü kapiller etki üç boyutlu, poröz trabeküler 

kemik ağı boyunca materyalin sıvılar, besliyeciler, 

kan ile hızlı ve etkili şekilde penetre olmasını sağ-

lar. Bunun sonucunda mükemmel uygulama, gü-

venilirlik ve ön görülebilirlik ortaya çıkar.

Kemik defektinin CT/DVT datası üç boyutlu 
bir modele transfer edilir.

Bu model temel alınarak botiss sanal bir blok 
tasarlar. Bu da defektin yüzey özelliklerine 
uygundur ve augmentasyondan sonra stabil 
implant yerleştirilmesine izin verir.

Hastaya uyumlu maxgraft® bonebuilder 
bloğu, atrofik çene kavsi sırtının optimal
horizontal ve vertikal rekonstruksiyonuna 
izin verir.

Endikasyonlar
- Aşırı kemik defekti

- Atrofik maksilla/mandibula 

- Horizontal/vertikal augmen- 

 tasyon

Avantajlar
- Kişiye özel allojenik kemik im-

 plantı

-  Operasyon süresinde belirgin- 

 azalma

-  Düzeltilmiş yara iyileşmesi

www.botiss-bonebuilder.com

Ürün Özellikleri
maxgraft® bonebuilder  

Ürün kodu     Miktar
............................................................................
PMIa      Kemik implantının 23x13x13 mm ’lik  
       sünger yapılı bloktan kişiye özel 
       planlanması ve üretimi.

maxgraft® bonebuilder dummy

(Yapay kemik oluşturucu)

Ürün kodu  Miktar
............................................................................
32100    Hasta defektinin individüel 3 boyut-
   lu baskı modeli ve plastik kemik  
   oluşturucu blok (demonstrasyon  
   amaçlı)

maxgraft® bonebuilder, klinik uygulayıcılara kişiye özel olarak hasta-

nın kemik defektine uyumlandırılabilen prefabrik, allojenik bir kemik 

implantı sunmaktadır. maxgraft® bonebuilder piyasaya çıktığından 

beri otolog kemik toplanması ve alınan transplantın elle uyumlandı-

rılmaya çalışılması uzun zamandır söz konusu değildir. Böylece ağrı, 

enfeksiyon riski, morbidite, operasyon süresi ve giderler belirgin şe-

kilde azalmıştır. maxgraft® bonebuilder blokları sterildir ve doğrudan 

klinik uygulayıcılara ulaştırılmaktadır.

Firmanın Planlaması
botiss’in hastaya tam uyan allojenik kemik implantının sanal tasa-

rımları kemik defektinin CT/DVT (=bilgisayarlı tomografi/üç boyutlu 

hacim tomografisi) taramasını temel alır. Kemik implantının tasarı-

mı, klinik kullanıcının son gözlemindeki deneyimine dayanır ve kişi-

ye özel sipariş halinde ürün tasarımı özgür bırakılmıştır. Bir seçenek 

olarak klinik kullanıcı kendisi uygun bir yazılım kullanarak bir blok 

tasarımı yapabilir (örneğin SUITE ONESCAN, 3D Med, İtalya®). bo-

tiss ortağı olan Cells + Tissue Bank Austria bir *stl aşındırıcı törpü alır 

ve hastaya uyumlu allojenik kemik implantı temiz ortam şartlarında 

üretilir. Sonuçta elde edilen allojenik kemik implantı sadece küçük 

ayarlamalar ile artık defekt içine yerleştirilmeye hazırdır.

doku rejenerasyonu

mucoderm®

Jason® fleece

collacone® 

collprotect® membrane

Jason® membrane

titan pin set
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mucoderm® 
Üç Boyutlu Doku Grefti

Özellikler
-  Hızlı revaskülarizasyon ve entegrasyon

-  Palatal otogreft alınması gerekmeden yumuşak  

 doku yerleştirilmesi

-  Hastanın kendi dokusuna komple remodelasyon

-  Rezorpsiyon süresi yaklaşık 6-12 ay

-  Kolayca uygulanabilir ve sabitlenebilir

-  Özel işlemler için gerektiği kadar ve şekilde 

 kesilebilir

-  Kalınlık yaklaşık 1,2-1,7 mm

Endikasyonlar:

İmplantoloji, 
Periodontoloji, 
Oral Cerrahi 
& Çene Yüz Cerrahisi
- Yumuşak doku 

 augmentasyonu

-  Kökün kaplanması

-  GBR/GTR ile kombine olarak  

 yumuşak doku grefti

- Yapışık dişetinin genişletilmesi

Ürün Özellikleri  
mucoderm®

Ürün kod 
numarası Büyüklük Miktar
....................................................................
701520  15x20mm  1 matris
702030  20x30mm  1 matris
703040  30x40mm  1 matris
710210 Ø 10 mm 1 punch

mucoderm® matrisinin implantasyondan üç 
ay sonra mükemmel vaskülarizasyonunun 
immüno-histolojik görünümü.

mucoderm® domuz derisinden çok basamaklı bir temizleme işlemi ile 

elde edilmiş bir kollagen doku matrisidir. Bu temizleme işlemlerinde 

tüm potansiyel doku reaksiyonu etkenleri dermisten uzaklaştırılmak-

tadır. Bunun sonucunda üç boyutlu stabil matris içinde kollagen ve 

elastin kalmaktadır.

mucoderm® revaskülarizasyon ve hızlı yumuşak doku entegrasyonu 

sağlar ve hastanın kendi dokusuna gerçek bir seçenek oluşturur. Yer-

leştirmeden sonra hastanın kanı üç boyutlu yumuşak doku ağı yoluy-

la mucoderm® greftine infiltre olur. Konak hücrelerini yumuşak doku 

grefti yüzeyine getirir ve revaskülarizasyon sürecini başlatır. Belirgin 

revaskülarizasyon hastanın sağlık durumuna bağlı olarak implantas-

yondan sonra başlayabilir. mucoderm® pek çok yumuşak doku grefti 

endikasyonu için otolog bağ dokusuna güvenli bir seçenek oluşturur.

SEM: mucoderm®.

.................................................

mucoderm®’in steril salin solüsyonu ile rehid-
rasyonundan sonra uygulanması kolaydır.

mucoderm® 
rehidrasyondan sonra 
kolayca istenen şekilde 
kesilebilir.
...........................

mucoderm® yumuşak doku punch.

Jason® fleece 
Yüksek Derecede Etkili, 
Rezorbe Olabilen Doğal Yumuşak Doku

Özellikler 
- Yüksek etkili kan durdurucu özellik

- Enzimatik degradasyonda hızlı rezorbe olur

- Kolay uygulanır

- Kan bulunan ortamda ve uygulama sırasında bütünlüğünü korur

- Yarayı korur ve yara iyileşmesini destekler

Endikasyonlar:

İmplantoloji, 
Periodontoloji, 
Oral Cerrahi 
& Çene Yüz Cerrahisi 
- Minör ağız yaraları

- Greft konmuş alanların kapatılması

- Schneider membranının korunması

- Çekim yerleri

- Mukozal flepler

- Biyopsi alanları

- Periodontal kemik defektleri

Ürün Özellikleri 
Jason® fleece
Ürün kod 
numarası Büyüklük Miktar
.............................................................................................................
0690412  20x20mm 12 parça (=adet)
0692510 50x50mm 10 parça (=adet)

Jason® G Gentamisin yüklenmiş kollagen yapağısı
Ürün kod 
numarası Büyüklük Miktar
.............................................................................................................
600612   25x25mm 12 adet (tekli steril üniteler halinde)

Jason® fleece’in pH’ı nötr, ıslak halde stabil, kana-

mayı durdurucu doğal bir kollagendir. Kollagenin 

hızlı hemostatik etkisi iyi bilinir ve plateletlerin kol-

lagen fibrillere adezyonu ile indüklenir.

Sonuç olarak plateletler agregasyona uğrar ve 

degranülasyon sırasında koagülasyon faktörü 

salgılar. Bu da koagülasyon sürecini başlatarak 

hemostazı sağlar. Jason® fleece’in çekim soket-

lerinde ya da kaplama işlemlerinde kullanılması 

endikedir. Kollagen yara bakımı kemik greft ma-

teryalini korur ve pıhtı oluşumunu azaltır ve yarayı 

stabilize eder. Jason® fleece ayrıca Gentamisin ile 

doyurulmuş olarak da mevcuttur (Jason® G).

.................................................

SEM: Jason@ fleece. SEM: Jason@ fleece’in üç boyutlu yapısı. 

Jason® fleece ıslak halde stabildir ve kanı 
hızlı emer.

Jason® fleece in klinik uygulaması.

Jason® fleece blister ambalajda.
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Ürün Özellikleri

collacone® 
Ürün kod    
numarası Şekil Boyut  Miktar
................................................................................................................................
511112  ~16mm yükseklik,   12 adet
    üst taraftaki genişlik ~ 11mm,  (tekli steril üniteler halinde)
    alt taraftaki genişlik ~7mm  

collacone® 
Doğal Kollagen Kon

Endikasyonlar:

İmplantoloji,
Periodontoloji, 
& Çene Yüz Cerrahisi

-  Ekstraksiyon alanının 

 kapatılması

-  Biyopsi alanı

-  Minör ağız yaraları

-  Ekstraksiyon soketi ya da bi- 

 yopsi alanlarındaki kanamanın  

 kontrolü ve durdurulması

-  İnternal sinüs yükseltmesi

Özellikler
-  Rezorpsiyon süresi ~2-4 hafta

-  Kan pıhtısının stabilizasyonu ve etkin hemostaz

-  Kan mevcut olduğunda ve uygulama sırasında  

 bütünlüğünü korur

-  Yara koruması

-  Doku büyümesi için üç boyutlu matris

-  Kontrollü yara iyileşmesi süreci

-  Doğal kollagen kon

-  Hemostatik reaktivite

collacone® hem rezorbe olabilen doğal kollagen yara örtüleme konu 

olarak kullanılır hem de yara iyileşme sürecine yardımcı olmayı amaç-

lar. Doğal bir matris yeni kemik oluşumu için gerekli yapıyı sağlar.

Dişin uzaklaştırılmasından sonra çekim soketinin iyileşmesi, kan pıhtı-

sının formasyonu ve maturasyonu ile karakterizedir. Bunu takiben ko-

agulumun yerine geçmek için fibroblastların infiltrasyonu ve son olarak 

geçici matrisin oluşumu çekim soketinde yeni kemik oluşumuna izin 

verir.1 

................................................

collacone® ıslak haldeyken stabildir; kanı 
hızlı emer ve kan pıhtısını stabilize eder.

SEM: 
collacone® kollagen fibrilleri 
üç boyutlu ağ şeklinde.

1 G. Cardaropoli et al. J Clin Periodontol 2003; 30: 809-818

SEM: collacone®

......................

..................................................

collacon® un klinik uygulaması.

collprotect® membrane 
Doğal Kollagen Membran

Özellikler
-  Üç boyutlu doğal kollagen matris

-  Kontrollü yara iyileşmesi ve kan pıhtısının 

 oluşması

-  GBR/GTR süreçlerinde optimal bariyer 

 işlevi

-  Rezorpsiyon süresi yaklaşık 8-12 hafta

-  Kuru ya da ıslak şekilde kolay uygulama 

 ve kullanım

-   Hücre rehberliği için pürüzlü ve poröz yapı

-   Doğal kollagen yapısı

Endikasyonlar: 

Endikasyonlar 
Periodontoloji, 
Oral Cerrahi 
& Çene Yüz Cerrahisi
- Schneider membranında 

 minör perforasyonların 

 korunması ya da kaplanması

-  Sinüs yükseltmesi

-  Soketlerin korunması

-  Horizontal ve/veya vertikal 

 kemik sırtı augmentasyonu

-  GBR/GTR için geçici kemik  

 materyalleri ile simultane 

 kullanım

-  Fenestrasyon ve dehisens  

 defektleri

Ürün Özellikleri 
collprotect® membrane
Ürün kod 
numarası Büyüklük Miktar
....................................................................
601520  15x20mm  1 membran
602030  20x30mm  1 membran
603040  30x40mm  1 membran

collprotect® membrane uygulandıktan altı 
hafta sonra: kan hücreleri poröz yapıya 
penetre olmuştur. Kollagen fibriller görün-
mektedir ve rezorpsiyon herhangi bir doku 
enflamasyonu cevabı olmadan devam 
etmektedir.

collprotect® membrane bir doğal kollagen membrandır. Üç boyutlu pürüzlü poröz 

kollagen yapısına bağlı olarak yönlendirilmiş kemik ve doku rejenerasyonu ile birlikte 

kontrollü yara iyileşmesi optimal tedavi sonuçları elde edilmesini sağlar. Rejenerasyon 

süreci boyunca collprotect® membrane, enflamasyonsuz yumuşak doku reaksiyonu 

ile birlikte kontrollü rezorpsiyon süresi ile dengelenmiş gerekli bir bariyer işlevi sunar.

collprotect® membrane etrafındaki yumuşak doku postoperatif dehisens oluşmazsa 

genellikle sorunsuz iyileşir. collprotect® membrane yüzeyinin biyolojik yapısı bir yandan 

yumuşak dokunun içeri doğru büyümesini önlerken hücrelerin ve kandaki elemanların 

penetrasyonuna ve çevreleyen dokuya hızla entegrasyonuna izin verir. Eşsiz biyolojik 

işlev sert ve yumuşak doku iyileşmesi için mükemmel bir temel sağlar.

.................................................

SEM: collprotect® membrane. SEM: collprotect® membrane.
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Jason® membrane 
Prekardiyum GBR/GTR Membranı

Özellikler
- Uzun süreli bariyer işlevi 

 (~ 12-24 hafta)

-  Doğal ve ince yapı

-  Kolay uygulama. Hem ıslak  

 hem de kuru uygulanabilirt

-  Rehidrasyondan sonra yapış 

 kan özelliği oluşmaz

-  Üç boyutlu yapıya göre 

 hızlı vaskülarizasyon

-  Çok yönlü kuvvet uygulaması  

 ve yırtılma direnci

Endikasyonlar: 

İmplantoloji, 
Periodontoloji, 
Oral Cerrahi
& Çene Yüz Cerrahisi
- İmplant dehisensi

-  Sinüs yükseltilmesi

-  Schneider membranının 

 korunması

-  Fenestrasyon defektlerinin 

 korunması

-  Çekim soketleri

-  Çene kemiği sırtının 

 korunması

-  Horizontal & vertikal 

 augmentasyon

-  Alveolar sırtın 

 rekonstruksiyonu

-  İntraooseöz defektler 

 (1-3 duvarlı)

-  Furkasyon defektleri (I-II)

Ürün Özellikleri
Jason® membrane
Ürün kod  
numarası Büyüklük Miktar
....................................................................
0681520  15x20mm  1 membran 
0682030  20x30mm  1 membran 
0683040  30x40mm  1 membran 

SEM: Jason® 
membrane.

SEM: Jason® 

membrane’ın üç 
boyutlu yapısı.

Jason® membrane’ın rehidrasyondan sonra 
kolayca uygulanması.

Jason® membrane’ın implantasyondan 24 
hafta sonraki histolojik görünümü enfla-
masyonsuz mükemmel bir entegrasyonu 
göstermektedir.

Jason® membrane uzun süreli, uygun bariyer işlevini ~12-24 haf-

ta sürdürür.

Eşsiz, özel üretim süreci, doğal prekardiyumun üstün özelliklerini 

koruyarak doğal dokunun özelliklerini taşır. Jason® membrane’ın 

kullanımı kemiğin ve dokunun rejenerasyonu ile birlikte GBR ve GTR 

anlayışının ana bileşenidir.

Modern GBR ve GTR tekniklerinin uygulanması sı-

rasında, bariyer membranlar öngörülebilir, bunlar 

güvenilir sonuçlar elde etmek için vazgeçilmezdir. 

Membran fiksasyonu için 

titan pin seti

Özellikler 
- Titan pinlerinin kolayca kavranması için son derece konforlu bir tutuş-ergonomisi

-  Fonksiyonel tasarım 

-  Tek elle kontrol edilebilen güvenli ve kolay çalışma

-  Rezorbe olabilen ve olamayan membranlar için uygun 

Bariyer membranın lokal kemiğe sabitlenmesinde, partiküler kemik 

rejenerasyon materyalinin uygulanmasının yanısıra, bariyer memb-

randa augmentasyon tarafının kapsamı belirgin şeklinde basitleşti-

rilebilir.

Tek parçalı bir aplikatör kullanarak titan pinler dispenserden kolayca 

alınabiliir ve sabitlenecek kısma uygulanır. Uygulama sırasında çalı-

şan kısımda distorsiyon meydana gelmez.

Ürün Özellikleri  
Ürün kod 
numarası       Miktar
..............................................................................................................................................

440000  titan pin set

 1 × Aplikatör

 1 × Metal kutu, 15 adet Pin

 1 × Titan Pinlerin 3 mm (10 adeti) 

440310 Titan Pinleri 3 mm (10 adeti)

Tüm parçalar teslimatta steril değildir ve kullanımdan önce sterilize edilmelidir. 
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İmplantasyondan önce azalmış 

kemik ile başlangıç durumu  

İmmediat implantasyon ve 

kemik septumunda implantın 

ankrajı 

İmplant yerleştirmesinden sonra

Lateral augmentasyon için cera-

bone® (küçük partiküllü) ile birlik-

te  Jason® membrane

İmplant yerleştirmesinden sonra 

maxresorb® inject ile soketin 

doldurulması. Materyalin hemen 

kanla filtrasyonu   

İmplantın kapak vidası ile 

sabitlenmiş Jason® membrane 

ve  periost altındaki sabitlenmiş 

marjinler

İyileşme vidası ile açık iyileşme. 

Soketin yatak sütür ile kapatıl-

ması.

3 ay sonraki iyileşme ve tekrar 

açma sonunda lateralde sert ve 

yumuşak doku kompenzasyonu 

görülüyor

Yumuşak doku ve korunmuş sırt 

formu

cerabone® & Jason®  membrane
Dr. med. dent. Orcan Yüksel, Frankfurt

Sentetik biomaterial maxresorb® inject ile çekim sonrası uzun vadeli soket koruması
Dr. Krzysztof Chmielewski, Gdańsk

Klinik Olgular İmplantoloji, Periodontoloji, Oral cerrahi & Çene Yüz Cerrahisi

       .

Preoperatif klinik durum Split flep insizyonu L-PRF™ tarafından kapatılan 

mucoderm®

Postoperatif  21 günde iyileşme

mucoderm® ve L-PRF™ ile yumuşak dokunun tekrar yerine konulması
Dr. med. dent. Orcan Yüksel

Sinüs kaldırma augmentasyonu: maxgraft® bonering, cerabone®

Dr. med. dent. Orcan Yüksel, Frankfurt

maxgraft® bonering ile sinüs 

boşluğunda implantın sabitlen-

mesi Ek özel montaj vidası gö-

rülebilir

cerabone® - xenograft ile 

doldurulmuş maxgraft® hal-

kaları arasındaki boşlukta,                             

sinüs içinde 3 implant 

Mandibulada uygun 

maxgraft®  bonering  ile dikey 

kemik augmentasyonu için has-

sas bölgenin preparasyonu   

maxgraft® bonering  yerleştiril-

mesi

Klinik Olgular İmplantoloji, Periodontoloji, Oral cerrahi & Çene Yüz Cerrahisi

Sinüs yükseltmesi: cerabone®; Jason® membrane
Dr. Alessandro Rossi, Milano

Sinüs yükseltmesi yapılacak ala-

nın klinik görünümü

Lateral sinüs penceresinin pre-

parasyonu

Lateral sinüs yükseltme pence-

resinin açılması

Sinüs yükseltmesi ve 

0,8-1,5mm’lik maxresorb® ile ek 

lateral augmentasyon

Sinüs kavitesinin 1,0-2,0 mm par-

tikül büyüklüğü olan cerabone®

doldurulması

Jason® membrane ile augmen-

tasyonun örtülenmesi

Lateral sinüs yükseltmesi alanının 

20x30mm büyüklükteki Jason® 

membrane ile kapatılması

İmplantın yerleştirilmesinden altı 

ay sonra kemik rejenerasyonu

Sinüs yükseltmesi & lateral augmentasyon: maxresorb® ve Jason® membrane
PD Dr. Dr. Daniel Rothamel, Köln

Yükseltilmiş Schneider membran 

ile lateral sinüs penceresi

Jason® fleece, Schneider 

membranını korur

İmplant yerleştirilir ve sinüs kavi-

tesi cerabone® ile doldurulur

Jason® membrane lateral pence-

reyi korumak için yerleştirilir

Lateral yaklaşım ile sinüs yükseltmesi: Jason® fleece, maxresorb® inject & Jason® membrane
Dr. Stefan Peev, Sofya

Jason®fleece sinüs kavitesine 

yerleştirilir

cerabone® ile sinüs yükseltmesi 

ve eş zamanlı implantasyon

Jason® membrane ile augmen-

tasyon alanının kaplanması

Operasyondan altı ay sonra dişeti 

şekillendiricileri çıkarıldıktan sonra-

ki klinik görünüm

Sinüs yükseltmesi: Jason® fleece, cerabone® & Jason® membrane
Dr. Damir Jelušić, Opatija
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Sinüs kavitesinin cerabone® ile 

1-2 mm doldurulması

Klinik görünüm: Düzensiz alveo-

ler kemik sırtı

Hemen implantasyon

3,5 mm’lik dental implantlar, düzen-

siz alveoler kemik sırtına dental imp-

lant platformlarının pasif dalması ile 

yerleştirilir

cerabone® ile augmetasyondan 

sonraki klinik görünüm ve implant

yerleştirilmesi

Alveoler kemik sırtı implantların 

çevresinde 0,5-1, 0 mm’lik parti-

kül boyutu olan cerabone® kulla-

nılarak augmente edildi

Son prostetik restorasyon

Augmentasyon alanının collpro-

tect® membrane ile kaplanması

Klinik Olgular İmplantoloji, Periodontoloji, Oral cerrahi & Çene Yüz Cerrahisi

Eş zamanlı implantasyon ile birlikte sinüs yükseltmesi ve kemik sırtı augmentasyonu: cerabone® &
Dr. Derk Siebers, Berlin               Jason® membrane 
       

Kemik sırtı augmentasyonu ve eş zamanlı implantasyon: cerabone®, collprotect® membrane 
Dr. Viktor Kalenchuk, Chernivtsi

İmplant yerleştirildikten sonraki 

klinik durum

Vestibüler duvarın 1-2 mm par-

tiküllü cerabone® ile augmen-

tasyonu

Augmentasyon alanının Jason® 

membrane ile kaplanması

En son prostetik restorasyon

İmplant dehisensi: cerabone® & Jason® membrane
Dr. Marius Steigmann, Neckargemünd

Blok cerrahisinden önceki klinik 

durum

maxgraft® block fiksasyonu maxgraft® block, cerabone® 

ile kaplanır ve mucoderm® 

ile korunur

Son dikiş

Kemik sırtı augmentasyonu: maxgraft® block; cerabone®; mucoderm® 
Dr. Krzysztof Chmielewski, Gdansk

Klinik Olgular İmplantoloji, Periodontoloji, Oral cerrahi & Çene Yüz Cerrahisi

Kemik sırtı augmentasyonu: maxgraft® bonebuilder, Jason® membrane 
Dr. Markus Schlee, Forchheim

maxgraft® bonebuilder augmen-

tasyonundan önce klinik durum

Alt çene kemiğinin vestibülünde 

yetersiz kemik kalınlığı 

maxgraft® bonebuilder block fik-

sasyonundan sonra mükemmel 

kemik-blok yüzey teması

Jason® membrane ile (20 x 30 

mm büyüklüğünde) maxgraft® 

bonebuilder block’un tümüyle 

kaplanması

maxgraft® granulüllerinin prf 

ile karıştırılmış hali, bu karışım 

kemik ile cortico plağın arasına 

yerleştirilir

Yaranın kapatılması ve dikiş atıl-

ması

5 ay sonraki gelişen kemik kalınlığı 

ile rahatça uygulanan implantlar. 

Cortico plak tamamı ile rezorbe 

olmuş. 

Kemik sırtı augmentasyonu: maxgraft® granül ve cortico plak; Jason® membrane ve PRF® 
Dr. Can Tatar, İstanbul 

Klinik durum Jason® fleece biyopsi alınan 

yere yerleştirilmesi

Biyopsi alanının kapatılması Gingival yumuşak doku grefti ile 

resesyonun kapatılması

Biyopsi alınan yerin doldurulması: Jason® fleece
Dr. Roland Török, Nuremberg

Cortico plağın yerleştirilişi ve 

ustomed vida ile fiksasyonu

İmplantasyon ve augmentasyon-

dan önceki durum

maxresorb® inject ile implantas-

yon ve augmentasyon

Augmentasyon alanının Jason® 

membrane ile kaplanması

Operasyondan ve iyileşmeden 

dört ay sonraki durum

Eş zamanlı implantasyon ile birlikte kemik sırtı augmentasyonu: 
maxresorb® inject, Jason® membrane, collprotect® membrane
Dr. Dr. Andres Stricker, Konstanz
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Alt çenenin sol tarafında üç imp-

lantın üstünün açılması için ikin-

ci basamak cerrahi işlem uygu-

lanması

Cerrahiden önceki klinik durum

Parsiyel kalınlıklı flep ve muco-

derm® yumuşak dokuyu kalın-

laştırmak için periosta tutturulur

Tünel tekniği ile mucoderm®’in 

yerleştirilmesi

Dikilmiş flep implantlar arası alan-

daki periostu açıkta bırakır. Böy-

lece ikincil amaç olan iyileşme 

sağlanır

Üç ay sonraki klinik durum

Operasyondan bir yıl sonra uygun 

miktarda keratinize kalın bir doku 

oluşmuştur

Üç yıl sonraki klinik durum

Klinik Olgular İmplantoloji, Periodontoloji, Oral cerrahi & Çene Yüz Cerrahisi

Yumuşak doku augmentasyonu / kalınlaştırması: mucoderm® 
Dr. Tiziano Testori, Como

“Tünel tekniği” ile köklerin kaplanması: mucoderm®

Dr. Ziv Mazor, Ra‘anana

mucoderm® yerleştirmeden önce 

kök resesyonunun klinik durumut

Kök çevresine mucoderm® yer-

leştirilmesi

Gingival doku koronere doğru ko-

numlandırıldı. mucoderm®’i ve diş-

lerin köklerini kapladı. Dikiş atıldı

Operasyondan iki yıl sonra: Dişle-

rin resesyona uğramış olan kök-

leri yapışık, pembe, keratinize 

gingival doku ile kaplanmıştır

Resesyonun örtülenmesi: mucoderm®

PD Dr. Stefan Hägewald, Berlin

mucoderm® yerleştirmeden 

önce kök resesyonunun klinik 

durumu

Split flep kaldırılması ve diş çev-

resine mucoderm® yerleştirilmesi

Koronal yeniden konumlandırma

kökün ve mucoderm®’in örtülen-

mesi

Operasyondan altı ay sonra, kök-

ler kapanmış ve marjinal yumuşak 

doku kalınlaşmıştır

Resesyonun örtülenmesi: mucoderm®

PD Dr. Adrian Kasaj, Mainz

Diş çekiminden sonra klinik du-

rum

Çekimden sonra, büyük çekim 

boşluğu görülmektedir

Çekim soketine collacone® yer-

leştirilmesi

cerabone® 0.5 -1.00 mm parti-

kül büyüklüğü kullanılmıştır

Dikiş atıldı ve açık iyileşmeye bı-

rakıldı

Bağ  dokusu grefti  ile kapatılıp di-

kilir

İyileşme ve implantasyon sonrası 

klinik durum

4 hafta iyileşme süresi sonrası  

klinik durum

Klinik Olgular İmplantoloji, Periodontoloji, Oral cerrahi & Çene Yüz Cerrahisi

Soketin korunması: collacone®

Dr. Fernando Rojas-Vizcaya, Castellon & Chapel Hill

Çekim soketi: cerabone®

PD Dr. Adrian Kasaj, Mainz

Cerrahi çekim sonrası büyük bir 

kemik defekti oluşmuştur

Defekt maxresorb® inject ile 

dolduruldu

Kemik grefti materyali yerleştirildi Dikiş atılarak yara kapatıldı

Çekim soketi: maxresorb® inject
Dr. Minas Leventis, Atina

Diş çekimi sonrası klinik durum mucoderm® vestibüle yerleştiri-

lir ve soket maxgraft® ile doldu-

ruldu

Yeniden girildiğinde kemik rejene-

rasyonu gözlendi

Son prostetik restorasyon

Soketin korunması: maxgraft® & mucoderm®

Dr. Algirdas Puisys, Vilnius
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SAVE THE DATE

kemik & doku günleri – Berlin
9-10 Eylül 2016
botiss’in enerjik anavatanı Berlin’ de 2014 yılında düzenlenen 1. Kemik & doku günleri/ Dünya Kongresinin 

45 ülkeden 850 katılımcı ile başarıyla sonuçlanmasından sonra, botiss 2. Kemik & doku günleri/ Dünya 

Kongresini duyurmaktan mutluluk duymaktadır. 

Rejeneratif dalda otuz uluslararası uzman ve 1000’ in üzerinde katılımcının beklendiği organizasyonda mes-

lektaşlar iki gün boyunca buluşacak ve oturumlarda, pratik uygulamalarda ve workshop çalışmalarında  ke-

mik ve doku rejenerasyonu hakkında tartışacaklar.

Organizasyonun öne çıkan olayı 3 boyutlu canlı yayın olacaktır.

Bilimsel ve Klinik Kurul:
Prof. Dr. Dr. Bodo Hoffmeister (University of Berlin, Charité) 
Prof. Dr.  Phoebus N. Madianos, Ph.D. , D.D.S. (University of Athens)

Konuşmacılar:
Michael Back, Oliver Blume, Krzysztof Chmielewski, Olaf Daum, Bernhard Giesenhagen, Dávid Botond Han-

gyási, Arndt Happe, Detlef Hildebrand, Helfried Hulla, Anke Isser, Damir Jelušic, Adrian Kasaj, Georges Khoury, 

Jan Kielhorn, Cobi Landsberg, Henriette Lerner, Keizo Miyoshi, Stavros Pelekanos, Andrea Pilloni, Algirdas 

Puišys, Uwe Radmacher, Peter Randelzhofer, Fernando Rojas-Vizcaya, Alessandro Rossi, Daniel Rothamel, 

Markus Schlee, Anton Sculean, Ralf Smeets, Önder Solakoglu, Marius Steigmann, Peter Windisch, Orcan Yük-

sel, Gregor-Georg Zafi ropoulos, Giovanni Zucchelli

Innovation. 

Regeneration. 

Aesthetics.

www.boneandtissue.com

botiss
biomaterials

dental 
bone & tissue  
regeneration

eğ
iti

m
Enstrüman seti, implantoloji ve yönlendirilmiş kemik ve doku rejenarasyonu-

na odaklanmış dental klinisyenin beklentilerine göre düzenlenmiştir. Seçilen 

enstrümanlar klinisyenlerin maksimum beklentilerini karşılayacak şekilde 

enstrüman tepsisinde organize edilir ve uzun yıllar  uygulayıcılarına hizmet 

eder. Bu enstrümanlarla aşağıdaki uygulamaları gerçekleştirebilirsiniz: flep 

açma işlemi, flep elevasyonu, yumuşak doku açma işlemi, yumuşak dokunun 

kolay yönetimi, biomateryallerin uygulanması, kemik yüzeyinin temizlenmesi, 

sütürleme ve daha fazlası.

botiss Academy Set
Sipariş No: 
99-090-199

botiss Academy-Set

Periostal elevatör 
17,5 cm, kavisli
Sipariş No: 
27-717-175

Univ. north Carolina, 
Periodontal sonda, CP15
Sipariş No: 
85-691-015

BarraqUer,  
Mikro iğne pensi
18 cm, kavisli, TC
Sipariş No: 
20-711-180

Periotom, düz
Sipariş No: 
99-083-291

SC Sütür- / Diş Eti makası, 
11,5 cm,kavisli, süper kesici
Sipariş No: 
03-321-115 SC

Bistüri Sapı 15 cm
Yuvarlak Şekil
Sipariş No: 
02-030-150

Dolgu Spatulası,
Boyut 1, sert
çift uçlu
Sipariş No: 
86-551-001

Diseksiyon forsepsi,
18 cm, çapraz dişli
Sipariş No: 
08-036-180

PriChard,  
periostal 
elevatör 17,5 cm
Sipariş No: 
27-459-175

degidi,  
biyomateryal tepici, 
Boyut 2/3
Sipariş No: 
67-693-034

gerald,  
Doku forsepsi,
17,5 cm, düz
Sipariş No: 
08-301-175

Tünel hazırlama 
aleti, 17,5 cm
Sipariş No: 
85-818-175



30 31

Ürün Portföyü ve Ürün Kodları

Sert doku rejenerasyonu

maxgraft® sünger yapılı granülleri

Kod    Partikül
numarası    büyüklüğü             Miktar
.........................................................................................................
30005  0.5 – 2.0 mm  1 × 0.5 ml
30010  0.5 – 2.0 mm  1 × 1.0 ml
30020  0.5 – 2.0 mm  1 × 2.0 ml
30040  0.5 – 2.0 mm  1 × 4.0 ml

maxgraft® kortikal granülleri

Kod    Partikül
numarası    büyüklüğü             Miktar
.........................................................................................................
31005 0.5 – 2.0 mm  1 × 0.5 ml
31010  0.5 – 2.0 mm  1 × 1.0 ml
31020  0.5 – 2.0 mm  1 × 2.0 ml
31040  0.5 – 2.0 mm  1 × 4.0 ml

maxgraft® blokları

Kod             Boyut             Miktar
numarası
........................................................................................................
32111  sünger yapılı 10 × 10 × 10 mm                     1 × blok
32112  sünger yapılı 20 × 10 × 10 mm                     1 × blok

maxresorb® granülleri

Kod           Partikül
numarası    büyüklüğü    Miktar
....................................................................
20005  0.5 - 1.0 mm (S) 1 × 0.5 ml 
20010  0.5 - 1.0 mm (S) 1 × 1.0 ml 
20105 0.8 - 1.5 mm (L) 1 × 0.5 ml 
20120  0.8 - 1.5 mm (L)  1 × 2.0 ml 

maxresorb® silindiri

Kod
numarası    Boyutlar   Miktar
.................................................................... 
20200  Ø 7.5 mm;  1 × silindir
 15 mm yükseklik 
22201  Ø 6.0 mm;  1 × silindir 
 15 mm yükseklik

maxresorb® blokları

Kod
numarası     Boyutlar   Miktar
....................................................................
21211 20 × 10 × 10 mm  1 × blok 
21221  20 × 20 × 10 mm  1 × blok   

maxresorb® inject

Kod
numarası    Ünite     Miktar
....................................................................
22005  1 × Şırınga 1 × 0.5 ml
22010  1 × Şırınga 1 × 0.5 ml
22025  1 × Şırınga 1 × 0.5 ml

maxgraft® cortico 

Kod
numarası        Boyutlar                                                              Miktar
.........................................................................................................
31251         Kortikal destek, 25 × 10 × 1 mm            1 ×

maxgraft® bonering 

Kod
numarası  Boyutlar  Miktar
.........................................................................................................
Ø 6mm/3.5mm (dış/iç çap)
33160  yükseklik 10 mm, çentiksiz  1 × sünger yapılı halka

Ø 7mm/3.5mm (dış/iç çap)
33170  yükseklik 10 mm, çentiksiz 1 × sünger yapılı halka

maxgraft® bonebuilder 

Ürün kodu  Miktar
.........................................................................................................
PMIa  Kemik implantının  23 × 13 × 13 mm’lik sünger yapılı   
 bloktan kişiye özel planlanması ve üretimi.

maxgraft® bonebuilder dummy (Yapay kemik oluşturucu)

Kod
numarası        Boyutlar                                                         
.........................................................................................................
32100  Hasta defektinin individüel 3 boyutlu baskı modeli ve   
 plastik kemik oluşturucu blok (demonstrasyon amaçlı)

cerabone® granülleri

Kod           Partikül
numarası    büyüklüğü     Miktar
.................................................................... 
1510     0.5 – 1.0 mm     1 × 0.5 ml 
1511     0.5 – 1.0 mm     1 × 1.0 ml 
1512     0.5 – 1.0 mm     1 × 2.0 ml 
1515     0.5 – 1.0 mm     1 × 5.0 ml 
1520     1.0 – 2.0 mm     1 × 0.5 ml 
1521     1.0 – 2.0 mm     1 × 1.0 ml 
1522     1.0 – 2.0 mm     1 × 2.0 ml 
1525     1.0 – 2.0 mm     1 × 5.0 ml 

cerabone® blokları

Kod           Boyut     Miktar
numarası
....................................................................
1720     20 × 20 × 10 mm     1 × blok

collacone® max

Ürün kod
numarası    Şekil   Boyut   Miktar 
.........................................................................................................
250001   yüksekliği ~16 mm,                1 adet
  üst genişliği ~11 mm,  
  alt genişliği ~7 mm

Ürün Portföyü ve Ürün Kodları

Jason® fleece

Kod
numarası    Büyüklük    Miktar
......................................................................
690412  20 × 20 mm  12 parça
692510 50 × 50 mm  10 parça

Jason® G 

Kod
numarası    Büyüklük    Miktar
......................................................................
600612   25 × 25 mm  12 parça

Jason® membrane

Kod
numarası    Büyüklük    Miktar
....................................................................
681520  15 × 20 mm    1 membran
682030  20 × 30 mm    1 membran
683040  30 × 40 mm    1 membran

Yumuşak doku rejenerasyonu
mucoderm®

Kod
numarası         Büyüklük     Miktar
....................................................................
701520  15 × 20 mm  1 matris
702030  20 × 30 mm  1 matris
703040  30 × 40 mm  1 matris
710210  Ø 10 mm  1 punch

collacone® 

Ürün kod
numarası   Şekil  Boyut   Miktar 
....................................................................................................................
511112  ~16mm yükseklik,  12 adet
    üst taraftaki genişlik ~11mm,   (tekli steril üniteler
    alt taraftaki genişlik ~7mm  halinde)

collprotect® membrane

Kod
numarası    Büyüklük  Miktar
....................................................................
601520  15 x 20 mm  1 membran
602030  20 x 30 mm  1 membran
603040  30 x 40 mm  1 membran

maxgraft® bonering cerrahi seti
Kod
numarası    Miktar
..................................................................................
33000  1 × Trepan frez 7 mm
 1 × Trepan frez 6 mm
 1 × Planator 7 mm
 1 × Planator 6 mm
 1 × Elmas disk 10mm
 1 × Elmas rond frez  3mm

titan pin seti

Kod
numarası                                 Miktar
................................................................................
440000  titan pin set                 1 set
440310  titan pinleri 3 mm                  10 adeti

El aletleri

bonering fix

Kod
numarası                                Miktar
....................................................................
33010 bonering fix               1 ×
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BOTISS DENTAL

Tıbbi Malzemeler Dış Tic. A.Ş

Halaskargazi Mah. Rumeli Cad. No: 25 Kat 2 D:4 

34371 Şişli - İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 234 8315-16

Faks: +90 (212) 234 8317

info@botiss.com.tr

www.botiss.com.tr

Yenilik. 

Rejenerasyon. 

Estetik.

botiss
biyomateryaller

dental 
kemik & doku  
rejenerasyonu

Online Shop
www.botiss.com.tr


