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ЕСТЕТИЧНА  РЕСТАВРАЦІЯ

Долаючи щоденні виклики
Straumann® XenoGraft та XenoFlex
Straumann® Біоматеріали > Кісткові трансплантати
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Широкий спектр рішень для успішного 
відновлення кісткових тканин.

Straumann® XenoGraft та XenoFlex:
• Зручні в користуванні
• Стабільний довготривалий об’єм 
• Успішно застосовані в більш, ніж в 500,000
 випадках в усьому світі

Straumann® XenoGraft - у формі гранул на 100% з 
губчастої речовини бичачої кістки, упакування-  в 
зручних чашоподібних ємностях

Straumann® XenoFlex складається на 90% з губчастої 
речовини бичачої кістки та 10% свинячого колагену, 
доступний в блоках або зручних для використання 
шприцах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Походження

Склад

Кінетика розпаду

Період загоєння/інтеграції

Термін придатності

Температура зберігання

Губчаста речовина бичачої кістки

Фосфат кальцію 
(100% чистий гідроксиапатит, 
мінеральна фаза)

Тривала інтеграція часток бичачої кістки, 
дуже повільний обмежений розпад

6 – 9 місяців (залежно від дефекту)

3 роки (з дати виготовлення)

Губчаста речовина бичачої кістки
Свинячий колаген I типу

90% фосфат кальцію 
(100% чистий гідроксиапатит, 
мінеральна фаза) 
10% колагену I типу 

Легка фіксація на місці пошкодження,
швидкий розпад колагену, тривала 
інтеграція часток бичачої кістки, 
обмежений розпад

6 – 9 місяців (залежно від дефекту)

3 роки (з дати виготовлення)

Параметри
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Straumann® XenoGraft, для лікування кісткових 
дефектів, систематично виготовляють з 
бичачої кістки та всебічно тестують з метою 
зменшення антигенності та забезпечення 
умов для росту нової кістки. Його повільна 
швидкість всмоктування забезпечує тривалу 
стійкість – надзвичайно важлива перевага у 
випадках, що вимагають створення міцного 
каркасу для тривалого утримування тканин і 
забезпечення естетичних потреб.

• Збереження об’єму, що забезпечує довготривалий каркас для 
для забезпечення та утримування необхідного простору (Мал. 1)
• Швидке та безпосереднє застосування
• Інноваційна упаковка для легкої експлуатації та зволоження 
• Обмежена швидкість розсмоктування зумовлює тривалу 
стійкість
• Остеопровідність, що супроводжується стабільною інтеграцією 
та процесом ремодуляції (Мал. 2)
• Широкий асортимент товару 

ЧОМУ ОБИРАЮТЬ STRAUMANN® XENOGRAFT?

Straumann® XenoGraft – 
Долаючи щоденні виклики.

Мал.1: Довговічний каркас для чудового 
підтримування необхідного простору.

Мал. 2: Після 4 тижнів, дослідження 
проведеного на кролику, зображення 

формування нової кістки навколо 
Straumann® XenoGraft.
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• Оптимальний баланс кальцію та фосфату подібно до
 природної кістки

• Помірна термообробка, ретельне інтенсивне промивання
 розчинником під час процесу очищення, що зумовлюють 
 низький рівень кристалізації та взаємозв’язану пористу 
 текстуру кожної гранули для кращої інтеграції нової кістки  

• Гідрофільність, що зумовлює швидку біологічну взаємодію 

Макро-  та мікропориста текстура: пористість 
– це важлива властивість будь-якого 
остеопластичного матеріалу.
Straumann® XenoGraft складається з двох видів 
пор різного діаметру:
• Макропор, що уможливлюють проникнення 
 остеокластів, остеобластів та мікрокапілярів 
• Мікропор, що забезпечують проникнення 
 міжклітинної рідини та швидке її засвоєння 
 через капіляри

Мікро- та макропориста текстура ксенографта Straumann® є важливим фактором, що 
полегшує швидке засвоєння рідини за допомогою капілярів.¹

ФАКТОРИ УСПІХУ STRAUMANN® XENOGRAFT

Співвідношення Ca/P 1,68

Збільшення 1,000 ×

Ксенографт Straumann®

Співвідношення Ca/P 1,68

Діаметр пор (мкм)

П
ос

ту
по

ве
 п

ро
ни

кн
ен

ня
 (м

л/
г)

Збільшення 5,000 × Збільшення 20,000 ×

Природна кістка
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• Ефективний, легкий у використанні, 
стабільність об’єму:
- Після зволоження Straumann® XenoFlex 
можна з легкістю обрізати до потрібного 
розміру та надати необхідної форми, 
зважаючи на особливості дефекту
- Straumann® XenoFlex можна розмістити 
на місці пошкодження одним шматком за 
допомогою пінцета, тим самим зменшивши 
тривалість операції 
- Чудова стабільність після ретельного 
зволоження,  що зумовлює належне 
застосування 
• Широкий асортимент товару в блоках та 
готових шприцах
• Відео-інструкцію з використання можна 
переглянути зісканувавши QR-код

• Стабільність об’єму та середовище для 
загоєння:
- Вміст колагену в Straumann® XenoFlex 
підтримує початкове середовище для 
загоєння до моменту розпаду (протягом 
кількох тижнів)²
- Волокна колагену володіють 
характерними гемостатичними  
властивостями, що полегшують адгезію 
протеїнів та сигнальних молекул крові ³
- Тривала остеоінтеграція закладених 
гранул, що забезпечує чудову стабільність 
об’єму 

Д-р. Тайлер Борг
Брумфілд, Колорадо,
США

ЧОМУ ОБИРАЮТЬ 
STRAUMANN® XENOFLEX?

ФАКТОРИ УСПІХУ  
STRAUMANN® XENOFLEX

Straumann® XenoFlex складається з 90% 
гранульованого ксенографта та 10% 
очищеного колагену свинячого походження 
(тип I). Straumann® XenoFlex – це оптимальне 
рішення при необхідності застосування 
графта для пост-екстракційних лунок, 
доступний в шприцах або в блоках.

    Straumann®XenoFlex відразу став моїм незамінним 
помічником на практиці. Можливість точно розміщувати 
ксенографт та змінювати його форму відповідно до 
особливостей дефекту забезпечує просте хірургічне рішення. 
Крім того, стабільність графта в хірургічному полі дозволяє 
передбачити можливість кровотечі, що неможливо у 
випадку з сипкими графтами.

Straumann® XenoFlex – 
Опановуючи пластичність.
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• обробки постекстракційної лунки
• підняття дна гайморової пазухи
• горизонтальної аугментації
• збереження альвеолярного гребеня
• периімплантних дефектів
• внутрішньокісткових дефектів

Straumann® XenoGraft та XenoFlex 
Ваш щоденний вибір для успішного відновлення кісткових тканин.

Долаючи щоденні виклики.

Straumann® XenoGraft та XenoFlex 
створені для:

Straumann®XenoGraft та XenoFlex для успішного 
відновлення кістки в стоматології. Наші біоматеріали 
розроблені для усунення антигенності та створення 
сприятливих умов для росту нової кістки. Повільне 
всмоктування підвищує стабільність, тим самим 
роблячи тривале виживання імплантатів більш 
ймовірним. Доступні в зручному упакуванні.

Дізнайтесь більше про біоматеріали Straumann®, 
переглянувши портфоліо. Зверніться до вашого регіонального 
менеджера Straumann® або завітайте на наш сайт: 
www.straumann.com
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Біоматеріали Straumann®. 
Готові до будь-якого виклику.

Ви любите ваше щоденне взуття, ваші зношені кеди. Та чи взуєте ви їх, щоб залізти на стіну? Чи для ходьби на 
лижах? Або для туристичного походу? Універсальне взуття підходить для щоденного вжитку, однак, непрості 
виклики потребують особливого рішення для забезпечення максимального результату та надійності. 
Це правило діє і в стоматології, саме тому ми пропонуємо найкращий в своєму роді, широкий асортимент 
біоматеріалів. Набір рішень для подолання будь-яких перешкод на вашому шляху. Товари, що допоможуть 
вам йти прямо та підніматись вгору. Товари з правильною «хваткою» та щільністю прилягання. Товари, що 
допоможуть досягти красивого естетичного вигляду, ну і звісно ж бажаного клінічного ефекту. З нами ви будете 
готові до будь-яких викликів.
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Дистриб’ютор  
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

Офіційний виробник 
Електроенергетичний агро-
індустріальний комплекс, 116, 
Bamdi-gil, Iwol-myeon, Jincheon-
gun, Chungcheongbuk-do 27816, 
Корея

© Institut Straumann AG, 2019. Всі права захищено. 
Straumann® та/або інші торгові марки та логотипи Straumann®, згадані в цьому документі, є торговими марками 
або зареєстрованими торговими марками компанії Straumann Holding AG та/або її афілійованих компаній.

0,25 г/0,55 см3

0,5 г/1,3 см3

1,0 г/2,4 см3

2,0 г/4,5 см3

0,25 г/0,68 см3

0,5 г/1,55 см3

1,0 г/2,9 см3

2,0 г/5,0 см3

6 × 6 × 3/50 мг

6 × 6 × 6/100 мг

7 × 8 × 9/250 мг

9 × 10 × 11/500 мг

4,6 × 40/250 мг

5,6 × 45/500 мг

Блок Straumann® XenoFlex 

Straumann® XenoGraft 
гранули в чашоподібній скляній ємності 

Готовий шприц для ін’єкцій, 
циліндричний Straumann® XenoFlex 

Straumann® XenoGraft 
гранули в чашоподібній скляній ємності 

0,2 – 1,0 мм

1,0 – 2,0 мм

Straumann® XenoGraft доступний в наступних позиціях 

Артикул

Артикул

Артикул

Об’єм  
(г/см3)

Розмір гранул 
(мм)

Розмір
Д×Ш×В (мм/мг)

Розмір
       Д (мм/мг)

Товар

Товар

Товар

Straumann® XenoFlex доступний в наступних позиціях 
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