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„Přídavné použití přípravku 
Emdogain® a mucoderm® u 
koronálně posunutého laloku může 
zlepšit kvalitu spojení mezi měkkou 
tkání a kořeny a zvýšit tloušťku 
měkké tkáně. Oba tyto faktory 
jsou rozhodující pro dlouhodobou 
stabilitu krytí recesu.“
- Prof. Giovanni Zucchelli

Prof. Giovanni Zucchelli



Straumann® Emdogain® a botiss mucoderm®:   
Krytí recesu komfortnější pro Vaše pacienty

Gingivální recesus kolem zubů a dehiscence měkké tkáně kolem zubních implantátů 

jsou společným důvodem nespokojenosti pacientů. Odhalení části povrchu kořene nebo 

implantátu během úsměvu nebo používání jsou hlavními indikátory pro chirurgické zákroky. 

Obecně platí, že během úsměvu nebo používání jsou odhaleny pouze ty největší koronální 

milimetry recesu, takže přítomnost a/nebo přetrvávání povrchního recesu po terapii může být 

pro pacienta problém. Cílem je tedy kompletní krytí recesu nebo implantátu, pokud pacienti 

nejsou spokojeni s estetickým vzhledem jejich zubů nebo implantátů.

Díky technice Prof. Zucchelliho pro léčbu jednotlivých a vícečetných defektů recesu 

postihujících přilehlé zuby u pacientů s estetickými nároky bylo u většiny pacientů dosaženo 

úplného krytí recesu bez ohledu na počet recesů léčených při každém zákroku.

Technika Prof. Giovanni Zucchelliho - princip 3
Postup krok za krokem 4
Odkazy 6



Technika Prof. Giovanni Zucchelliho – princip

Koronálně posunutý lalok (CAF, podle angl. coronally advanced flap) je nejdůkladněji 
popsaným způsobem krytí jednotlivého1 i vícečetného2 recesu. Je bezpečný a dosahuje 
překrytí expozice kořenu zubu měkkou tkání, která se neliší od přilehlé měkké tkáně, pokud 
jde o barvu, texturu nebo povrch. Jedná se také o nejestetičtější chirurgický zákrok krytí 
recesu. Nedávno byl CAF také použit na léčbu gingiválního recesu nacházejícího se v oblastech 
se složitějšími mukogingiválními situacemi, jako jsou dolní řezáky3 a stoličky4.

Kvalita spojení mezi měkkou tkání a povrchem kořene byla vždy otázkou diskuse mezi 
výzkumníky a lékaři kvůli omezené dostupnosti lidských histologických dat. Některé klinické 

aspekty spojené s chirurgickým výkonem mohou ovlivnit kvalitu závěsného aparátu5: 

• Těsné přizpůsobení keratinizované tkáně laloku na vyklenutí klinické korunky může 
zabránit unikání krve z oblasti rány na konci zákroku. To je důležité pro tvorbu krevní 

sraženiny a stabilizaci mezi koronálně pokročilou měkkou tkání a povrchem kořenu.

• Aplikace přípravku Straumann® PrefGel® na povrch kořene odstraňuje mazlavou vrstvu 
(smear layer) uvnitř dentálních tubul, čímž vystaví kolagenová vlákna dentinových tubul a 
usnadňuje jejich interakci s fibrinovou sítí. Toto se nazývá adheze krevní sraženiny, což je 

první krok v blokování apikálního poklesu epitelu.

• Použití přípravku Straumann® Emdogain® (derivát matrice skloviny) na povrchu kořenů 
umožňuje, aby se buňky krevní sraženiny diferencovaly na cementoblasty a fibroblasty a 

tím zlepšily spojení pojivové tkáně mezi kořenem a měkkou tkání.

Účinnost pokrytí kořenů a dlouhodobá stabilita CAF jsou primárně ovlivněny výškou 
keratinizované tkáně (KTH), která zůstává apikálně vzhledem ke kořenové expozici a 

sekundárně tloušťkou gingivy (GT).



Proces rozhodování při léčbě gingiválního recesu

5

Decision-making process in the treatment of gingival recession

Legend: 
KTH = keratinized tissue height, 
CAF = coronally advanced flap, 
CTG = connective tissue graft, 
 GT = gingival thickness

KTH

GT

CAF + CTG +
Emdogain®

CAF + 
Emdogain®

≤ 1 mm
> 1 mm
≤ 2 mm > 2 mm

CAF + mucoderm® +
Emdogain® CAF + Emdogain®

< 1 mm ≥ 1 mm

When the KTH is greater than 2 mm the CAF in combination with Emdogain® is the technique of choice. Emdogain® improves 
root coverage6,7, increases KTH with respect to CAF alone7 and improves the quality of attachment8 (connective tissue attach-
ment with respect to junctional epithelium).

When the KTH is greater than 1 mm but less than or equal to 2 mm, it is critical to measure GT. If GT is equal to or greater 
than 1 mm CAF + Emdogain® is still indicated. When GT is less than 1 mm it is necessary to increase the thickness of the soft 
tissue. This can be achieved by adding a collagen matrix, botiss mucoderm®, to the CAF. mucoderm® will support blood clot 
stabilization by serving as a scaffold for ingrowing blood vessels and fibroblasts. Within a few months the matrix will be 
completely degraded and the blood clot will be transformed into new connective tissue, which will be responsible for the 
increase in soft tissue thickness. This is critical for the long-term success of root coverage.

When the KTH is 1 mm or less we need to improve the stability of the CAF at the time of the surgery. Thus a connective tissue 
graft (CTG) applied at the level of the cemento-enamel junction (CEJ) has to be added to prevent shrinkage of the coronally 
advanced flap. The recent improvement in the surgical management of the CAF procedure has helped reduce both the apical 
coronal dimension and the thickness of the CTG9. This reduces patient discomfort and improves the post-operative outcome10. 

The use of Emdogain® with the CAF + mucoderm® and CAF + CTG remains indicated to improve the quality of attachment 
between the soft tissue and the root8 – this is especially indicated in the presence of large root exposure and buccally dis-
located root5 – and to improve the wound healing and post-operative comfort of the patient. 
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Legenda:
KTH = výška keratinizované tkáně,
CAF = koronálně posunutý lalok,
CTG = pojivový štěp,
GT = tloušťka gingivy

Je-li KTH větší než 2 mm, je CAF v kombinaci s Emdogain® vybranou technikou. Emdogain® 
zlepšuje pokrytí kořenu6,7, zvyšuje KTH s ohledem na samotný CAF7 a zlepšuje kvalitu 
závěsného aparátu8 (připojení pojivové tkáně vzhledem k junkčnímu epitelu).

Pokud je hodnota KTH větší než 1 mm, ale menší nebo rovna 2 mm, je důležité změřit GT. 
Pokud je GT rovna nebo větší než 1 mm, jsou CAF + Emdogain® stále indikovány. Pokud je 
GT menší než 1 mm, je nutné zvýšit tloušťku měkké tkáně. Toho lze dosáhnout přidáním 
kolagenové matrix, botiss mucoderm®, do CAF. mucoderm® bude podporovat stabilizaci 
krevní sraženiny tím, že bude sloužit jako nosič pro zavedení krevních cév a fibroblastů. Během 
několika měsíců bude matrix plně integrována a krevní sraženina bude přeměněna na novou 
pojivovou tkáň, která bude zodpovědná za zvýšení tloušťky měkké tkáně. To je zásadní pro 
dlouhodobý úspěch pokrytí kořenů.

Pokud je KTH 1 mm nebo méně, musíme zlepšit stabilitu CAF v době zákroku. Proto musí 
být přidán pojivový štěp (CTG) aplikovaný na úrovni cemento-sklovinné hranice (CSH), aby 
se zabránilo smrštění koronálně posunutého laloku. Nedávné zlepšení v chirurgickém řízení 
postupu CAF pomohlo snížit jak apikální koronální rozměr, tak tloušťku CTG9. Tím se snižuje 
nepohodlí pacienta a zlepšuje pooperační výsledek10.  

Použití přípravku Emdogain® s CAF + mucoderm® a CAF + CTG zůstává indikováno pro 
zlepšení kvality spojení měkké tkáně a kořene8 - toto je zvláště indikováno za přítomnosti 
velké kořenové expozice a bukálně dislokovaného kořene5 - a pro zlepšení hojení ran a 
pooperační pohodlí pacienta.



Léčba gingiválního recesu třídy I technikou 
koronálně posunutého laloku Prof. Zucchelliho  
v kombinaci s přípravky Straumann® 
Emdogain® a botiss mucoderm® - postup krok 
za krokem

Krok 1 – Namočte mucoderm®

Umístěte mucoderm® do sterilního fyziologického 
roztoku a nechte ho nasáknout, dokud ho 
nepotřebujete (10-20 minut).

Krok 2 – Naplánujte řezy lichoběžníkového laloku

Legenda:
RD = hloubka recesu,
Split = tloušťka pro řez laloku
Full = plná tloušťka laloku
Superf. Split = superficial split thickness flap
Deep Split = deep split thickness flap

6

Step 1 – Soak mucoderm® 
Place mucoderm® in sterile saline solution and set it aside to soak 
until you need it (10-20 minutes).

1

Treatment of a Class I gingival recession with 
Prof. Zucchelli’s coronally advanced flap technique 
in combination with Straumann® Emdogain® and 
botiss mucoderm® – Step by step procedure

2

Legend: 
RD = recession depth, Split = split thickness flap, Full 
= full thickness flap, Superf. Split = superficial split 
thickness flap, Deep Split = deep split thickness flap

Step 2 – Plan the incisions of the trapezoidal flap
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a. Measure the recession defect (RD), i.e. the distance from the most 
apical aspect of the recession to the cemento-enamel junction.

2a

b. Measure RD+1 mm from the tip of both papillae: this is the level 
where the horizontal incisions will be made. Both horizontal inci-
sions are imaginary lines which extend 3 mm from the soft tissue 
margin and connect the soft tissue margin to the vertical releas-
ing incision. Use a probe to visualize the horizontal incisions.

2b

2b

2b

2b
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a.) Změřte defekt recesu (RD), tj. vzdálenost od 
nejapikálnějšího bodu recesu k cemento-sklovinné 
hranici.

b.) Změřte RD + 1 mm od špičky obou papil: to je 
úroveň, kde budou provedeny horizontální řezy. 
Oba horizontální řezy jsou imaginární linie, které se 
rozprostírají 3 mm od okraje měkké tkáně a spojují 
okraj měkké tkáně s vertikálním uvolňovacím 
řezem. Pro vizualizaci horizontálních řezů použijte 
sondu.
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c. Use a probe to visualize where the vertical releasing incisions will 
be made.

2c

Step 3 – Elevate the flap
a. Make the horizontal incisions, mesially and distally to the 

affected tooth. 

3a

b. Extend the vertical releasing incisions in the alveolar mucosa. 
These incisions should be as short as possible to avoid scar forma-
tion. To this end, start from the intersection with the horizontal 
incision and extend vertically until the type of bleeding changes 
(which happens when you reach the submucosal tissue), then 
stop.

3b

3b

2c
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c.) Použijte sondu k vizualizaci, kde budou 
provedeny vertikální uvolňovací řezy.

Krok 3 – Zvedněte lalok

a.) Proveďte horizontální řezy, mesiálně a distálně k 
postiženému zubu.

b.) Prodlužte vertikálně uvolňující řezy v alveolární 
sliznici. Tyto řezy by měly být co nejkratší, aby se 
zabránilo tvorbě jizev. Za tímto účelem začněte 
od křižovatky s horizontálním řezem a rozšiřujte 
svisle, až se změní typ krvácení (což se stane, když 
dosáhnete submukózní tkáně), pak přestaňte.
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c. Elevate the surgical papillae with split thickness. They should 
have a uniform thickness, which is the thickness of the epithe-
lium and the connective tissue. To do this, use a blade to elevate 
the mesial corner of a given papilla and then its distal corner, and 
then go with the blade from one corner of the surgical papilla to 
the other. 

3c

d. The soft tissue apical to the root exposure is elevated full thick-
ness inserting a small periosteal elevator into the probeable sul-
cus and proceeding in the apical direction up to exposing 2-3 mm 
of bone apical to the bone dehiscence. This is done in order to 
include the periosteum in the thickness of that central portion 
of the flap covering the avascular root exposure.

3d

3d
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c.) Zvedněte chirurgickou papilu s mukózní. Měly 
by mít stejnou tloušťku, což je tloušťka epitelu a 
pojivové tkáně. Chcete-li to provést, použijte čepel, 
abyste zvedli mesiální roh dané papily a poté její 
distální roh, a poté pokračujte s čepelí z jednoho 
rohu chirurgické papily do druhého.

d.) Měkká tkáň apikální vůči kořenové expozici 
se zvedne v plné tloušťce vložením malého 
periostálního elevátoru do sondovatelného sulcusu 
a pokračuje se v apikálním směru až po expozici 2-3 
mm kosti apikální k dehiscenci kosti. To se provádí 
pro zahrnutí periostea do tloušťky této centrální 
části laloku pokrývající expozici avaskulárních 
kořenů.
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4 Step 4 – Perform root planing only on the areas corresponding to 
pre-operative probing pocket depth and gingival recession

e. The vertical releasing incisions should be elevated split thickness 
keeping the blade parallel to the bone, thus leaving the perios-
teum to protect the underlying bone in the lateral areas of the 
flap.

3e

3e

f. Mobilize the flap with superficial incisions, holding the blade 
parallel to the mucosal surface. The goal is to cut all muscular 
structures and remove them from the lying mucosa of the lip.

3f
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e.) Vertikální uvolňovací řezy by měly být zvýšené 
mukózní a čepel by se měla držet rovnoběžně 
s kostí, aby periost chránil podkladovou kost v 
bočních oblastech laloku.

f.) Uvolněte lalok povrchovými řezy a držte čepel 
rovnoběžně se sliznicí. Cílem je odstranit všechny 
svalové struktury a odejmout je ze sliznice rtu.

Krok 4 – Proveďte očištění kořene pouze na 
místech odpovídajících předoperační hloubce 
chobotu a gingiválního recesu.
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5a Step 5 – Apply PrefGel® and Emdogain®
a. Apply Straumann® PrefGel® to the entire root surface and leave 

for 2 minutes. 

b. Rinse abundantly for 1 minute.

c. Apply Straumann® Emdogain® to the entire blood-free root 
surface. 

5b

5b

5c
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Krok 5 – Aplikujte přípravky PrefGel® a Emdogain®

a.) Aplikujte Straumann® PrefGel® na celý povrch 
kořene a nechte 2 minuty působit.

b.) Následně PrefGel® z kořene zubu opláchněte  
alespoň 1 minutu

c.) Aplikujte Straumann®  Emdogain®  na celý 
povrch kořene bez krve.
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Step 6 – Trim mucoderm®
a. Take measurements to establish the dimensions of the required 

collagen matrix. The width of the matrix should be 6 mm more 
than the recession width measured at the cemento-enamel junc-
tion (CEJ). The height should be 3 mm more than the depth of the 
root exposure. 

b. Trim the rehydrated mucoderm® using a blade or scissors.*

6a

6a

6b

6b

6b

* Remark: the edges of mucoderm® may also be smoothened to prevent possible 
damage of the gingival tissue during flap closure.
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Krok 6 – Ořízněte mucoderm®

a.) Proveďte měření pro stanovení rozměrů 
požadované kolagenové matrice. Šířka matrice by 
měla být o 6 mm větší než šířka recesu naměřená 
na cemento-sklovinné hranici. Výška by měla být o 
3 mm větší než hloubka kořenové expozice.

b.) Ořízněte rehydratovaný mucoderm® pomocí 
čepele nebo nůžek - (Okraje mucoderm® by 
měly být zahlazeny, aby se zabránilo možnému 
poškození dásňové tkáně při uzavírání laloku.)
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Step 7 – De-epithelialize the anatomic papillae to create a 
connective tissue bed where the surgical papillae will be anchored 
with the sling sutures
a. Create a regular connective tissue surface at the base of the 

papilla using a blade to cut away the epithelium.

b. Use microsurgical scissors, following the surface that was pre-
viously prepared by the blade, to cut away the epithelium from 
the tip of the papilla.

c. Repeat on the other side.

7a

7b

Step 8 – Apply and suture mucoderm® in place
a. Apply mucoderm® in situ. The matrix should be positioned 1 mm 

coronal to the CEJ and 2 mm apically with respect to the buccal 
bone crest.

b. Suture the mucoderm® in place with 2 interrupted sutures 
(PGA 7-0) at the base of the de-epithelialized anatomic papillae. 
mucoderm® should always be stabilized to avoid micromove-
ment and to ensure undisturbed revitalization.

8a

8b

8b
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Krok 6 – Odstraňte epitelovou tkáň anatomické 
papily, abyste vytvořili lůžko z pojivové tkáně, kde 
budou chirurgické papily ukotveny pomocí stehů

a.) Vytvořte pravidelný povrch pojivové tkáně na 
základně papily pomocí čepele, aby se odstranili 
epitel.

b.) Použijte mikrochirurgické nůžky a držte se 
povrchu, který byl předtím připraven čepelí, pro 
oddělení epitelu od špičky papily.

c.) Opakujte na druhé straně.

Krok 8 – Aplikujte, umístěte a sešijte mucoderm®

a.) Aplikujte mucoderm® na místo. Matrix by měla 
být umístěna 1 mm koronálně vůči CSH a 2 mm 
apikálně vzhledem k bukálnímu kostnímu hřebenu.

b.) Našijte mucoderm® na místo 2 přerušenými 
stehy (PGA 7-0) na základně anatomických papil 
zbavených epitelu. mucoderm® by měl být vždy 
stabilizován, aby se zabránilo mikropohybům a aby 
byla zajištěna nerušená revitalizace.
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Step 9 – Suture the flap
a. Hold the surgical papilla in place above the anatomic papilla 

with anatomical tweezers and make a series of single inter-
rupted sutures along the vertical releasing incisions with 7-0 PGA 
sutures, starting at the most apical point and making sure the 
knots are placed along the vertical releasing incisions to ensure 
tight adaptation. Start placing the sutures on the mesial side of 
the flap, then proceed to suture the distal side of the flap.

b. Suture the papillae in place using a sling suture, with the knot on 
the mesial papilla.

c. Make sure no blood is seeping out of the flap. Check the patient 
again about 40 minutes after the end of the surgery. If blood is 
seeping out, perform an additional sling suture, this time placing 
the knot on the distal papilla. 

A complete flap reposition over mucoderm® is of utmost importance 
in order to ensure its revitalization. 

9

9

9
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Krok 7 – Sešijte lalok

a.) Držte chirurgickou papilu na místě nad 
anatomickou papilou pomocí anatomických pinzet 
a vytvořte sérii jednotlivých přerušovaných stehů 
podél svislých uvolňovacích řezů stehy 7-0 PGA, 
začínajícími v nejapikálnějším místě a ujistěte se, 
že uzly jsou umístěny podél svislých uvolňujících 
řezů k zajištění těsného přizpůsobení. Začněte 
nasazovat stehy na mesiální stranu laloku a poté 
pokračujte se sešíváním distální strany laloku.

b.) Sešijte laloky na místě pomocí stehů s uzlem na 
mesiální papile.

c.) Ujistěte se, že z laloku neprosakuje žádná krev. 
Znovu zkontrolujte pacienta přibližně 40 minut po 
ukončení operace. Pokud krev prosakuje, aplikujte 
další steh, tentokrát umístěte uzel na distální 
papilu.

Kompletní překrytí mucoderm® matrix 
mukoperiostálním lalokem je pro zajištění jeho 
revitalizace nesmírně důležité. Membrána 
mucoderm® by neměla zůstat exponována.
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Before and after

1 year after the surgery

3 years after the surgery

Before the surgery
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Before and after

1 year after the surgery
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Before the surgery
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Před a poté

Před operací

1 rok po operaci

3 roky po operaci
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GmbH ve vybraných zemích pod názvem „Biomaterials@Straumann®". Ohledně dostupnosti produktů a další informace se 
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