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Membrane Flex™ характеризується пластичністю та міцністю; це 
легкий в користуванні та зшиванні матеріал за допомогою якого 
можна створити бар’єр для підтримування м’якої тканини та 
герметизації графта. Матеріал для створення бар’єру, підтримки 
м’ягких тканин та герметизації графту- легкий у застосуванні 
та зшиванні. Майстерно виготовлений з високо очищеного 
не модифікованого колагену та з мінімальним вмістом 
сітчастих полімерів, біосумісний, із рівномірним/поступовим 
розсмоктуванням. Природно прилягає до всіх дефектів та контурів,  
а також легко змінює положення. Зшивання з м’ягкими тканинами 
відбувається з мінімальним ризиком на розрив або відшарування 
з мінімальним ризиком розриву чи відшарування завдяки його 
високій міцності на розрив шва.*

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ПЕРЕВАГИ

Оптимальні експлуатаційні 
характеристики

[Без особливих побічних ефектів].
Можна використовувати в сухому чи вологому вигляді.
Навіть у вологому вигляді не прилипає до рукавичок чи інструментів. 
Можна з легкістю переміщувати для точного позиціонування.
Можна з легкістю пришити для простого та все ж безпечного кріплення. 

Доказана біомеханічна міцність забезпечує надійнішу фіксацію.*
Під час доклінічного дослідження міцність на розрив шва була втричі вищою 
від Bio-Gide®.*

Демонструє нижчий рівень запалення та реакції чужорідного тіла порівняно з 
Bio-Gide® під час доклінічного дослідження на ранніх періодах.*
Захищає зону графта від небажаної інфільтрації м’якої тканини під час 
початкового етапу загоєння, водночас пропускаючи поживні речовини 
Закономірно розсмоктується протягом 3-4 місяців, оскільки новий захисний 
колаген відновлюється одночасно.*
Завдяки повільнішій початковій швидкості всмоктування порівняно з 
Bio-Gide®, забезпечує кращу стабільність протягом перших надзвичайно 
важливих тижнів загоєння.*
Доклінічні дослідження in vitro та in vivo показали перевагу деяких робочих 
характеристик порівняно з Bio-Gide®.*

Надійна міцність 

Сприяє процесу загоєння 

*Неопубліковані дані від виробника



 

070.008 Straumann® Membrane Flex™ 15 × 20 mm

070.009 Straumann® Membrane Flex™ 20 × 30 mm

070.010 Straumann® Membrane Flex™ 30 × 40 mm
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НАЛЕЖНА ОБРОБКА ЗАБЕЗПЕЧУЄ  СУМІСНІСТЬ

РОЗГЛЯД КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ

За додатковою інформацією зверніться до 
вашого регіонального менеджера Straumann®.

Забір 
перитонеаль-
ної свинячої 

тканини  
багатої на 
колаген 

Очищення 
від інших 

компонентів, 
за винятком 

колагену

Створення латерального вікна Розміщення кісткового 
замінника

Накладання Straumann® 
Membrane Flex™ поверх вікна

Відтягнення ясен та накладання 
швів, досягнення повної 

герметизації

Згущення 
низько концен-

трованим  
альдегідним 

розчином 

Розчин для 
кожної партії 

тестують перед 
згущенням

100% 
візуальний 

контроль перед 
пакуванням

100% 
перевірка 

пакування на 
герметичність

Промивання 
очищеною 

водою

Висушування 
та надання 
потрібного 

розміру

Подвійне 
пакування та 
стерилізація 

гамма-
опроміненням 

Кожна партія 
тестується на  
відповідність 

критеріям 
якості

Доступний в таких розмірах:

Придбайте он-лайн в straumann.com/eshop

Фото надані Д-р Шенкер Лайер 



 

 
 

 
 
 

• Пластичний та міцний матеріал для створення бар’єру
 для підтримування м’якої тканини та герметизації графта 
• Легкий в користуванні та зшиванні
• Виготовлений з високо очищеного не модифікованого 
 колагену свинячого походження
• Біосумісний, зі здатністю розсмоктуватись 
• Природно прилягає до всіх дефектів та контурів
• Легко змінює положення

Біоматеріали Straumann®. 
Долають будь-які перешкоди.
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Міжнародний головний офіс  
Institut Straumann AG 
вул. Пітер Меріен-Вег, 12
CH-4002 Базель, Швейцарія
Тел.: +41 (0)61 965 11 11
Факс +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

Виробник 
Колаген Матрікс, Інк. 
Торнтон-роуд, 15 
Окленд, Нью-Джерсі, США
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або зареєстрованими торговими марками компанії Straumann Holding AG та/або її афілійованих компаній.


