
PARASORB Sombrero®

The easy way to aesthetics.

ADVANCED  
TISSUE-MANAGEMENT



Jedinečný PARASORB Sombrero® ▼

»Dosavadní zkušenosti s použitím Sombrera můžeme označit za velmi dobré. Jak adaptace  
na individuální anatomické odlišnosti, tak manipulace u pacienta jsou bezproblémové.

Použití vede k bezpečnému vyhojení kostního podkladu zubního lůžka se stabilním  
epiteliálním krytem jako základním předpokladem pro následnou implantaci, posunutí  
zubu v čelistní ortopedii nebo některé protetické ošetření.«

Prof. Dr. Dr.  J. Kleinheinz,  
Klinika a poliklinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, 
Univerzitní klinika Münster
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Kombinace dvou osvědčených produktů firmy ReSORBA®: membrána (ReSOdOnT®)  

a naše kolagenová kuželka.

Membrána:

     Bariérová funkce RESODONT® brání prorůstání vazivové tkáně, 
zároveň ale kvalita povrchu membrány umožňuje prorůstání 
osteoblasty 

    umožňuje rychlou epitelizaci nad membránou 

    uzávěr nepropustný pro sliny chrání před infekcí

Kolagenová kuželka:

     stabilizace krevní sraženiny 

     stabilizace zubního lůžka a tím zachování citlivé vestibulární lamely 

    objemová stabilita alveolárního výběžku 

    osteokonduktivní a angiokonduktivní vlastnosti 

     zachování stabilního kostního podkladu zubního lůžka

     dlouhodobé zlepšení estetických a funkčních výsledků 
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Zkušenosti s použitím 
PARASORB Sombrero®



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

1 Membrána s kuželkou
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PřeSvědčivé ARguMenTy 
PRO POužiTí

▼

6

5

4

Kombinace:

     jednoduchá manipulace, protože membrána a kuželka jsou spolu  

pevně spojeny  

    poskytuje definovanou matrici pro regeneraci tkáně

     již po relativně krátké době se vytvoří stabilní kostní  

podklad pro implantát

     marginální gingivu stačí na okraji zubního lůžka uvolnit jen minimálně  

(minimalizace traumatizace / krevní zásobení tkáně zůstává maximálně  

zachováno)  

    dlouhodobé zlepšení estetických a funkčních výsledků

    fáze hojení je bez komplikací 

    vede ke stabilnímu epiteliálnímu krytí 

    zcela vstřebatelná

indikace:

    krytí a současné vyplnění zubního lůžka (ochrana alveolu) 

     krytí a současné vyplnění defektu v oblasti řízené tkáňové regenerace

     ošetření zubního lůžka a ostatních kostních defektů 
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Formy podávání 
a velikosti balení 
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PARASORB Sombrero®, sterilně balený, je  
k dostání v těchto velikostech balení:

1 Membrána s kuželkou

REF VE

RD0001

Formy podávání a velikosti balení
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RESORBA Wundversorgung GmbH & Co. KG, Am Flachmoor 16, 90475 Nürnberg, Germany 
Tel. +49 9128 / 91 15 0   Fax +49 9128 / 91 15 91   infomail@resorba.com   www.resorba.com 

www.diedentalbox.com
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