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Polytétrafluoroéthylène (PTFE) –

stabilní, neměnný a biokompatibilní 

Polytetrafluoretylen (PTFE) je syntetický, chemicky stabilní a biologicky inertní fluoro-

polymer. Během polymerace se transformuje plynný tetrafluoretylen do polymerního 

polytetrafluoretylenu pomocí katalyzátorů, které vytvářejí jednu z nejsilnější chemické 

vazeb. PTFE je schopen odolat biologickému (enzymatickému) útoku, nelepí se a je 

biokompatibilní.

Používá se již více než 30 let pro řadu lékařských aplikací, včetně stehů, arteriálních 

štěpů, filtrů a katetrů1. V regenerativních produktech pro stomatologii je tomu již řadu 

let, co byly představeny první PTFE membrány pro Řízenou tkáňovou regeneraci 

„GTR“ ve formě obohacené PTFE membrán2. V současné době se PTFE membrány 

používají hlavně pro řízenou kostní regeneraci „GBR“.

   

permamem®

permamem® – 

vytvořena pro otevřené hojení alveolárního hřebene

Energeticky disperzní rentgenová spektroskopie (EDX) permamem®: molekulární otisk. Charakteristické vrcholy uhlíku a fluoru. Žádné další fáze nelze zjistit.
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neresorbovatelná bariérová membrána

Řízená tkáňová a řízená kostní regenerace (GTR, GBR) jsou zavedené techniky v moderní stomatologii ke zvětšení 

objemu tvrdých a měkkých tkání v okolí zubů a dentálních implantátů3. Dle těchto metod se umístí bariérové membrány 

mezi měkké tkáně a kost, aby se zabránilo rychlé proliferaci epiteliálních buněk do kostního defektu a aby se získal čas 

pro migraci a usazení pomalu dělících se osteogenních nebo periodontálních vazivových buněk do oblasti defektů. V 

průběhu vývoje obou technik se vyvinuly různé typy membrán.

Membrány s funkcí bariéry v regenerativní stomatologii. 

Řízená tkáňová regenerace a řízená kostní regenerace (GTR, GBR)

Řízená kostní regenerace (GBR)

Zvláště při augmentaci alveolu s chybějící kostní stěnou je doporučeno 

použití neresorbovatelné, objemově stabilní membrány, protože poskytu-

je vyšší stabilitu a vynikající vlastnosti pro udržení prostoru ve srovnání s 

resorbovatelnými (kolagenními) membránami. Pro dentální použití jsou 

membrány vyrobené z polytetrafluorethylenu (PTFE) nejběžnější používané 

neresorbovatelné bariérové membrány4.

1 Maitz MF. Biosurface and Biotribology Volume 1, Issue 3, September 2015, Pages 161-176
2 Gentile et al. Biotechnol J. 2011 Oct;6(10):1187-97.
3 Retzepi M & Donos N. Clin Oral Implants Res. 2010 Jun;21(6):567-76.
4 Carbonell et al. Int J Oral Maxillofac Surg. 2014 Jan;43(1):75-84. 

permamem® je mimořádně tenká, neresorbovatelná, biologicky inertní a biokompatibilní membrána 

vyrobená ze 100% polytetrafluoretylenu (PTFE) s vysokou denzitou. permamem® si udržuje svou 

strukturální integritu jak během počáteční implantace, tak v průběhu času. Vzhledem k malé veli-

kosti pórů slouží membrána jako účinná bariéra proti proniknutí bakterií a buněk a může proto být 

použita při otevřeném hojení v určitých indikacích. Díky své inertnosti a densitě nevrůstá okolní tkáň 

do membrány. Proto může být membrána po zhojení snadně odstraněna pomocí dvojicí pinzet v 

případě otevřeného hojení. Po odstranění permamem® je primární hojící proces a reepitelializace 

regenerující měkké tkáně dokončena do jednoho měsíce.

Otevřené hojení alveolárního hřebene s permamem® umožňuje zachování měkkých 

tkání, protože není zapotřebí překrytí mukoperiostálním lalokem. Díky otevřenému 

hojení bez nutnosti mobilizace mukoperiostálního laloku dosáhnete zachování při-

pojené/keratinizované gingivy. Po zhojení defektu je možné odstranění membrány 

bez chirurgického zákroku a bez použití chirurgických řezů (vertikální uvolňovací 

řezy), čímž dosáhnete lepší estetiky.
Umístění membrány permamem® 
otevřené hojení, Dr. Paolo Di Ca-
pua, Tel Aviv, Israel
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Prokázaná biokompatibilita 
na modelu myši

Dr. M. Barbeck, Berlin-Brandenburg Center for Regenerative Therapies, Charité –

University Medical Center, Berlin, a S. Stojanovic, Prof. Dr. S. Najman,

Faculty of Medicine, University of Nis, Serbia

Biokompatibilita permamem® byla zkoumána po subkutánní implantaci na myši. HE-barvení histologických 

řezů za 30 dnů ukazuje permamem® (PM) dobře integrovaný do okolní tkáně (pojivové tkáně, CT), což 

ukazuje na vynikající biokompatibilitu. Na povrchu membrány byla nalezena pouze tenká vrstva (hvězdičky) 

mononukleárních buněk (modré šipky), což svědčí o jeho protizánětlivých vlastnostech.

permamem® splňuje požadavky na biokompatibilitu podle EN ISO 10993-1 a EN ISO 7405. Membrána 

přichází do kontaktu s kostí a měkkými tkáněmi a je zařazena do tříd IIa podle směrnice 93/42/EEC.

Vlastnosti 
 - 100 % syntetická PTFE bariérová mebrána

 - Ultra tenká (~0.08 mm)

 - Nepropouští bakterie díky vysoké denzitě povrchu

 - Snadné odstranění membrány díky uzavřené struktuře povrchu,  

do které nevrůstají měkké tkáně

 - Není potřeba plné překrytí mukoperiostálním lalokem

 - Vytváří stabilní prostor

 - Modrá barva usnadňuje lokalizaci membrány

 - Zaoblené rohy pro minimální poškození měkkých tkání

 - Snadná fixace stehy nebo piny

 - Umístění směrem k defektu libovolnou stranou membrány

Struktura povrchu permamem®

(SEM 30x zvětšeno)

In vivo
preklinická datas permamem® 
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10x zvětšení 20x zvětšení

Indikace:
Implantologie, parodontologie
a orální chirurgie.

 - Zachování alveolárního hřebene a postextrakčního lůžka

 - Horizontální a vertikální augmentace

 - Defekty, fenestrace a dehiscence

 - Nitrokostní defekty (1 - 3stěnné)

 - Furkace (třídy I a II)

permamem®
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KLINICKÉ APLIKACE permamem®

KLINICKÝ PŘÍPAD OD 

Dr. Rainer Rannula, Tallinn, Estonia

Zachování postextrakčního lůžka s permamem®

Klinická situace zlomení zubu a

dehiscence

Vyplnění lůžka s cerabone® a

překrytí membránou

permamem®. permamem® je

přišit k periostálnímu laloku

Přešito. permamem® zůstala

exponována koronálně

Hojení po 1. týdnu od 

chirurgického zákroku

OTEVŘENÉ HOJENÍ & ODSTRANĚNÍ
MEMBRÁNY

Malá velikost pórů permamem® dovoluje průnik pouze proteinům, ale 

nedovoluje průnik bakteriím a buňkám. Díky odolnosti vůči bakteriím 

může zůstat exponovaná do ústní dutiny (v případě nemožnosti zajistit 

primární uzavření rány). Membrána by měla být odstraněna po 3-4 týd-

nech. Tím bude zajištěn dostatečný čas pro tvorbu krevní sraženiny a 

dočasné matrice kostní tkáně v alveolu, která je základem regenerace 

kosti.

Preklinická situace Situace po extrakci zubů Postextrakční lůžka vyplněna

collacone® max

Překrytí membránou

permamem®

KLINICKÉ APLIKACE permamem®

KLINICKÝ PŘÍPAD OD  

Dr. David Botond Hangyási, Szeged, Hungary

Vícečetné zachování postextrakčního lůžka s permamem® a collacone® max

Předoperační CT Situace po extrakci zubu Lůžku překryto membránou

permamem® po použití

collacone®

Klinická situace po 3 týdnech

od operace

KLINICKÝ PŘÍPAD OD  

Asst. Prof. Stavros Pelekanos, University of Athens, Greece

Horizontální augmentace alvelolárního hřebene s použitím
cerabone® a permamem®

permamem® fixován piny

palatinálně

Primární uzavření

Atrofovaný alveolární hřeben permamem® úprava zastřižením permamem® fixován dvěma

piny na bukální straně

cerabone® granulát smíchán s

autologní kostí

APLIKACE & FIXACE MEMBRÁNY

Aby byla zajištěna stabilita membrány a ochrana aug-

mentačního materiálu, měl by být permamem® umístěn 

tři až čtyři milimetry za okraje kostního defektu. Měla by 

být zachována minimální vzdálenost je jeden milimetr od 

sousedních zubů. Doporučuje se fixovat permamem® 

stehy, piny nebo šroubky.

KLINICKÝ PŘÍPAD OD

Dr. Marius Steigmann, Neckargemünd, Germany

Zachování postextrakčního lůžka a rekonstrukce
bukální stěny s použitím cerabone® a permamem®

S permamem® a metodou otevřeného 
hojení jsem získal velice atraktivní 
přístup k regeneraci a podpoře 
alveolárního hřebene při zachování 
struktury měkkých tkání.

Dr. med. dent./UMF Neumarkt

Marius Steigmann, PhD
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Innovation.  360° Regeneration.   Aesthetics.

Specifikace produktu
permamem® je sterilní a je určena pouze pro jedno použití.

Obj. č. Rozměr Balení Cena vč. DPH 15%
…………………………………….....................................……………...

BO-801520 15x20 mm 1 membrána 1.518,00 Kč

BO-802030 20x30 mm 1 membrána 2.242,50 Kč

BO-803040 30x40 mm 1 membrána 2.990,00 Kč

Dostupnost od července 2018.

Rev.: PMScz-01/2018-06
490.310/cz/A/00   06/18

Výrobce:

botiss biomaterials GmbH

Hauptstr. 28

15806 Zossen

Germany

Tel.: +49 33769 / 88 41 985

Fax: +49 33769 / 88 41 986

contact@botiss.com

www.botiss-dental.com

botiss
biomaterials

bone & tissue  
regeneration

Distribuce:

Straumann s.r.o.

Na Žertvách 2196/34

CZ-18000 Praha,

Česká republika

Telefon +420 284 094 650

E-mail info.cz@straumann.com

www.straumann.cz


