
Straumann® Membrane Flex
Dominando a resistência.
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SuínaMEMBRANAS

*Dados em arquivo do fabricante

Straumann® Membrane Flex
Membrana de colágeno de peritônio suíno minimamente 
reticulada

Fabricada a partir de peritônio suíno intacto, Membrane Flex é 
uma membrana de colágeno confiável e forte para os casos do 
dia-a-dia. Oferece flexibilidade excepcional e força biomecânica, e 
é previsível na reabsorção. Além disso, adapta-se naturalmente a 
defeitos e contornos. Depois de posicionada, pode ser firmemente 
ancorada ao tecido adjacente, com risco mínimo de ruptura ou 
descolamento.*

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Características de manuseio 
desejáveis

Não tem um lado específico.
Pode ser aplicada seca ou hidratada.
Mesmo quando hidratada, não adere às luvas ou instrumentos.
Pode ser facilmente reposicionada, para uma instalação precisa.
Uso de suturas ou tacks com facilidade. 

Alta resistência à tensão A comprovada resistência biomecânica melhora a garantia da fixação.*

Reabsorção previsível e controlada Protege a área de enxertia contra infiltração indesejada de tecido mole 
durante a fase inicial de cicatrização.
A reabsorção é feita de forma previsível por 3 a 4 meses, ao mesmo tempo 
em que o novo colágeno hospedeiro é regenerado.*

Peritônio suíno altamente purificado 
e minimamente reticulado

O tecido de peritônio suíno intacto proporciona uma resistência inerente, 
sendo também minimamente reticulado, levando à reabsorção previsível e 
características de manejo desejáveis.

O PROCESSAMENTO GARANTE A COMPATIBILIDADE
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Cortesia do Prof. Carlos Nemcovsky

PROPRIEDADES

Atributo Descrição

Origem Peritônio suíno

Composição Colágeno tipos I e III

Estrutura Minimamente reticulada com glutaraldeído

Espessura 0,3 – 0,5 mm

Tempo de 
degeneração

12 – 16 semanas

Temperatura de 
armazenamento

Temperatura ambiente (15 – 30 °C)

Vida útil 3 anos

Disponível nos seguintes tamanhos

Código Descrição Produto

070.008 15 × 20 mm Straumann®  
Membrane Flex

070.009 20 × 30 mm

070.010 30 × 40 mm

APLICAÇÃO E MANUSEIO

Reidratação
Pode ser aplicada seca ou hidratada. Mesmo quando hidra-
tada, a membrana não adere às luvas ou instrumentos. Se o 
dentista preferir as características de manuseio do colágeno 
hidratado, a membrana pode ser hidratada em água estéril 
ou solução salina por aproximadamente cinco minutos, antes 
da aplicação final.

Moldagem
Pode ser aparada de acordo com o tamanho e a forma do 
defeito no estado seco ou úmido, utilizando uma tesoura 
afiada e estéril.

Aplicação
Não tem um lado específico, e qualquer um dos lados pode 
ser aplicado voltado para o osso. A membrana facilmente 
cobre os defeitos e adapta-se naturalmente aos contornos. 
Pode ser facilmente reposicionada, para uma aplicação pre-
cisa, se necessário.

O Straumann® Membrane Flex deve sobrepor as paredes do 
defeito em pelo menos 2 mm, para permitir o contato ósseo 
completo e evitar a invasão do tecido conjuntivo gengival 
abaixo do material.

Fixação
A fixação pode ser indicada para evitar o deslocamento devi-
do à carga ou mobilização. Uso de suturas ou tacks com facili-
dade. Pode ser afixada por tacks reabsorvíveis ou suturada no 
lugar, usando suturas absorvíveis e uma agulha não cortante.

Exposição
O retalho mucoperiosteal é suturado sobre a membrana de 
colágeno, e a ferida deve ser completamente fechada para 
evitar reabsorção acelerada devido à exposição da membra-
na. Espera-se que a membrana seja refeita em aproximada-
mente 12 a 16 semanas.

USO INDICADO
 • Utilização simultânea de regeneração óssea guiada (GBR) - membrana  

e implantes
 • Aumento em torno de implantes instalados em alvéolos cirúrgicos  

imediatos
 • Aumento em torno de implantes instalados em alvéolos cirúrgicos tardios
 • Aumento localizado do rebordo para posterior implantação
 • Reconstrução do rebordo alveolar para tratamento protético
 • Preenchimento de defeitos ósseos após ressecção da raiz, cistectomia  

ou remoção de dentes retidos
 • Regeneração óssea guiada em defeitos de deiscência
 • Procedimentos guiados de regeneração do tecido em defeitos periodontais

490.325.indd   3 27/08/2021   14:05



• Membrana de colágeno flexível e forte para 
suporte de tecidos moles e contenção de enxertia

• Não tem um lado específico e não é pegajosa
• Fabricada a partir de colágeno suíno intacto 

altamente purificado
• Biocompatível e reabsorção previsível
• Adapta-se naturalmente a defeitos e contornos
• Compre online em www.straumann.com/eshop

Domine qualquer desafio.

International Headquarters
Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com
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Fabricante
Collagen Matrix, Inc.
15 Thornton Road
Oakland, New Jersey
USA
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Para saber mais, entre em contato com o seu Gerente 
de território ou Serviço de atendimento ao cliente da 
Straumann de seu país.
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