
RESODONT®

The easy way to aesthetics.

ADVANCED  
TISSUE-MANAGEMENT



▼

»Membrána se používá v dentální, ústní, čelistní a obličejové 
chirurgii, zejména při řízené kostní regeneraci (guided bone 
regeneration GBR) ke krytí defektů a zajištění augmentačního 
materiálu. 

Oblast použití zahrnuje lokální augmentaci před nebo při 
inzerci enoseálních implantátů, krytí faciální stěny čelistní 
dutiny a malých perforací sliznice čelistní dutiny při operacích 
sinus lift a krytí zubních lůžek po extrakcích … 

... V průběhu hojení ran nedocházelo k infekcím ani  
reakcím na cizí tělesa, bariérová funkce byla ve všech 
případech dostatečná pro nerušenou konsolidaci kosti.

Při expozici membrány z důvodu dehiscencí není indikováno 
okamžité odstranění, protože důsledným dezinfekčním  
výplachem lze dosáhnout sekundární epitelizace membrány, 
aniž by byl narušen augmentát pod ní.«

Prof. Dr. Dr. J. Kleinheinz, Klinika a poliklinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Univerzitní klinika Münster

RESODONT® se vyrábí speciální metodou z  

kolagenu zvlášť vysoké čistoty. Použitím kolagenu 

koňského původu je zaručena maximální míra 

bezpečnosti produktu (1).  Kolagen se úplně 

vstřebá (2). Tím odpadá druhý zákrok, který je  

nutný při použití nevstřebatelných membrán.  

speciální mikrostruktura: 500násobně zvětšený snímek REM

(1)  Ph.Eur.- Příloha k Evropskému lékopisu – Dodatek 2000 (2000): 

5.2.8 Minimalizace rizika přenosu původců zvířecí spongiformní  

encefalopatie humánními a veterinárními léčivými přípravky. 

Ph.Eur.-Dodatek  2000, Příloha

(2)  Stemberger A., Lehner S., Odar J. (1999): Biodegratovatelné chirurgické  

krytí ran – Stabilita, elasticita, odolnost v tahu jako ukazatelé kvality. 

Autorizovaný překlad Ellipse 15 (4): 101–105

VYSOKÁ KVALITA POSKYTUJE BEZPEČÍ  

Klinické použití 
RESODONT®



▼

GBR (guided bone regeneration) s RESODONT®

Použití RESODONT® při dostavbě defektu čelisti  

Použití RESODONT® při operacích sinus liftu

VE

1 Membrána

1 Membrána

1 Membrána

REF

(S) 22 x 25 mm (5,5 cm2)

(M) 32 x 25 mm (8 cm2)

(L) 64 x 25 mm (16 cm2)

Rozměry

RD0703

RD3503

RD2502

Vlastnosti:

    oboustranně použitelný  

    není nutná fixace 

    rychlé, jednoduché přistřižení na správný tvar a aplikace

    rychlá integrace do okolní tkáně 

    osteokonduktivní

    angiokonduktivní

     RESODONT® je vstřebatelný – druhý zákrok  

k odstranění membrány není nutný  

    podporuje hojení rány 

    usnadňuje přichycení buněk 

     RESODONT® má stabilní strukturu a zachovává si  

ji i ve vlhkém stavu 

 

Bariérová funkce RESODONT® brání prorůstání vazivové  

tkáně, Zároveň ale kvalita povrchu membrány umožňuje 

porůstání buňkám vytvářejícími kost.
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RESODONT® 
vstřebatelná kolagenová membrána

Formy podávání 
a velikosti balení 

RESODONT®, sterilně balený, je k dostání  
v těchto velikostech balení:



▼ Formy podávání a velikosti balení
RESODONT®, sterilně balený, je k dostání  
v těchto velikostech balení:
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