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Biomateriais do Straumann®
Domine qualquer desafio.
Portfólio de produtos
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Biomateriais do Straumann®2

ABRANGENTE
Nosso abrangente portfólio 
oferece-lhe exatamente o que você 
precisa para dominar os desafios da 
regeneração periodontal cirúrgica/
sem retalho, melhorar a cicatrização 
da ferida, a regeneração óssea, e fazer 
o monitoramento do tecido mole e o 
tratamento da ferida.

SOLUÇÕES INDIVIDUAIS
Sabemos que uma solução genérica 
e idêntica para todos os casos nem 
sempre ajuda a enfrentar todos os 
desafios. É por isso que oferecemos 
soluções específicas para os seus 
desafios individuais.

POTENTES
Seja em termos de melhor cicatri-
zação, preservação do volume, resul-
tados estéticos naturais ou rápidos, 
oferecemos exatamente o que você 
precisa para enfrentar seus desafios, 
respaldados por evidências científicas 
e impulsionados pela inovação.

Biomateriais do Straumann®2
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 Biomateriais do Straumann® 3

Biomateriais do Straumann®. 
Que desafio você irá dominar 
hoje?

A odontologia moderna precisa de soluções 
específicas para garantir o máximo desem-
penho e segurança.

Sabemos que seus casos são tão individuais quanto seus pacientes. É por 
isso que oferecemos produtos com os quais você se sente confortável e pode 
sempre contar, todos os dias. Você pode confiar em nossa experiência e espe-
cialização, que são sinônimos da Straumann®, para fornecer a solução certa 
nas mais diversas situações. Seja qual for a necessidade do seu paciente: desde 
uma preservação de volume com xenoenxerto, até os resultados naturais e 
rápidos de um aloenxerto, ou uma combinação balanceada desses elementos, 
nossas inovadoras soluções oferecem-lhe exatamente o que você precisa para 
dominar seus desafios.

Juntamente com nossos parceiros estratégicos, a Straumann® agora oferece 
um portfólio cuidadosamente selecionado e abrangente para regeneração 
oral. Nossos produtos biológicos exclusivos, nosso portfólio completo de ROG 
e nossas inovadoras soluções personalizadas foram criados para ajudá-lo a 
dominar os desafios que podem surgir em suas consultas diárias.
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Portfólio de biomateriais

Straumann® Emdogain®
Cirurgia periodontal

maxgraft® granules / blocks
Enxerto alógeno processado

maxgraft® bonebuilder
Blocos individuais

Jason® membrane
Membrana de pericárdio

Straumann® BoneCeramic™
Grânulos de fosfato de cálcio bifásico

collprotect® membrane
Membrana de derme

Straumann® Emdogain® FL
Regeneração sem retalho

maxgraft® bonering
Anel de osso esponjoso

permamem®
Membrana de PTFE de alta densidade

mucoderm®
Matriz de colágeno nativo

maxgraft® cortico
Placa cortical

collacone®
Plug de colágeno

Straumann® XenoFlex
Cubo de enxerto xenógeno de colágeno

Straumann® XenoGraft
Grânulos não-sinterizados

Straumann® Emdogain®
Cicatrização da ferida

cerabone®
Mineral ósseo natural puro
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 Biomateriais do Straumann® 5

Enxerto alógeno Derme Suína SintéticaBovino

Straumann® Emdogain®
Cirurgia periodontal

maxgraft® granules / blocks
Enxerto alógeno processado

maxgraft® bonebuilder
Blocos individuais

Jason® membrane
Membrana de pericárdio

Straumann® BoneCeramic™
Grânulos de fosfato de cálcio bifásico

collprotect® membrane
Membrana de derme

Straumann® Emdogain® FL
Regeneração sem retalho

maxgraft® bonering
Anel de osso esponjoso

permamem®
Membrana de PTFE de alta densidade

mucoderm®
Matriz de colágeno nativo

maxgraft® cortico
Placa cortical

collacone®
Plug de colágeno

Straumann® XenoFlex
Cubo de enxerto xenógeno de colágeno

Straumann® XenoGraft
Grânulos não-sinterizados

Straumann® Emdogain®
Cicatrização da ferida

cerabone®
Mineral ósseo natural puro
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HEMOSTÁTICO
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Plug de colágeno hemostático
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Biomateriais do Straumann®8

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Osteocondutividade A estrutura natural de Straumann® XenoGraft com grânulos porosos interconectados 

favorece a adesão e a invasão de células de formação óssea, ocasionando a integração 
completa do implante, graças à formação de células e vasos sanguíneos.

Ambiente de cicatri-
zação e estabilidade do 
volume

Straumann® XenoGraft sofre uma reabsorção somente superficial. Os grânulos 
proporcionam uma excelente manutenção do espaço e se integram de forma previsível 
ao osso recém-formado, garantindo a manutenção do volume e uma matriz forte e 
durável, para a instalação satisfatória de implantes dentários.

Segurança Para garantir a máxima segurança, os componentes orgânicos são totalmente 
removidos pelo solvente e pelo tratamento térmico (> 500 °C) durante o processo 
de fabricação de Straumann® Xenograft. O manuseio e desempenho favoráveis 
são garantidos pelo tratamento com temperatura comparativamente baixa 
(não-sinterizado), que preserva a microestrutura do osso natural. A esterilidade final do 
Straumann® XenoGraft é feita por irradiação gama.

Consistência esponjosa 
após a hidratação

As partículas de Straumann® XenoGraft absorvem o líquido rapidamente e aderem-se 
entre si, após a mistura.

Fácil manuseio e 
aplicação

As partículas de Straumann® XenoGraft aderem à espátula após a hidratação. Evite 
que as partículas se condensem durante a aplicação. As partículas não compactadas 
deixam espaço para o crescimento dos vasos sanguíneos e a formação de nova matriz 
óssea.

Straumann® XenoGraft
Grânulos não-sinterizados

A opção diária para a regeneração bem-sucedida de tecidos e ossos.

Straumann® XenoGraft:
• Fácil manuseio
• Estabilidade do volume a longo prazo
•  Aplicado com sucesso em mais de 500.000 casos em todo o 

mundo

BovinoENXERTOS ÓSSEOS

 
NIBEC CO., Ltd.
Iwol electricity-electronic Agro-industrial Complex, 116, Bamdi-gil, 
Iwol-myeon, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do, 27816, Korea
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 Biomateriais do Straumann® 9

PROPRIEDADES
Atributo Descrição

Origem Partículas de osso esponjoso bovino

Composição Fosfato de cálcio (100 % de hidroxiapatita pura, fase mineral)

Cinética de degradação Integração a longo prazo de partículas bovinas, degradação extremamente lenta e limitada

Tempo de cicatrização/integração 6 – 9 meses (dependendo do defeito)

Temperatura de armazenamento 15 – 25 °C

Vida útil 3 anos (a partir da data de produção)

APLICAÇÃO E MANUSEIO

Reidratação
Recomenda-se a reidratação em sangue ou em uma solução 
salina, o que facilita o manuseio e a aplicação.

Aplicação
 ѹ Straumann® XenoGraft pode ser aplicado no local da 

cirurgia com uma cureta cirúrgica ou um descolador 
periosteal, após ser hidratado com sangue ou uma 
solução salina. 

 ѹ Maximize o contato entre o material do enxerto 
e a superfície óssea em sangramento, bastante 
vascularizada, para promover o crescimento de novos 
vasos sanguíneos e células de formação óssea.

 ѹ Deve-se aplicar uma membrana reabsorvível sobre o 
enxerto.

Sutura da ferida
Certifique-se de que o recobrimento do tecido mole no local 
do enxerto seja total, e que esteja sem tensão

Tempo de cicatrização e re-entrada
O período de cicatrização apropriado depende do paciente 
e do local do enxerto, e deve ser decidido pelo dentista com 
base no diagnóstico de cada caso individual.
Recomenda-se um período de cicatrização mínimo de seis 
meses antes da re-entrada, para garantir a estabilidade da 
integração das partículas. 

Combinação com aloenxerto
A combinação de Straumann® XenoGraft com osso alogê-
nico associa as vantagens dos dois materiais: o potencial 
biológico do aloenxerto e a estabilidade a longo prazo do 
Straumann® XenoFlex garantem a rápida regeneração do 
osso vital resistente.

Combinação com osso autólogo
A utilização combinada de Straumann® XenoGraft com 
osso autólogo acrescenta uma atividade biológica (proprie-
dades osteoindutoras e osteogênicas do osso autólogo), 
promovendo uma regeneração mais rápida e melhorando 
a formação do novo osso.

Disponível nos seguintes tamanhos

Código Volume
(g/cc)

Grânulos
Tamanho 
(mm)

Produto

S1-0210-025 0,25 g/0,55 cc 0,2 – 1,0 mm Grânulos Straumann® 
XenoGraft em frasco de 
vidro tipo taçaS1-0210-050 0,5 g/1,3 cc

S1-0210-100 1,0 g/2,4 cc

S1-0210-200 2,0 g/4,5 cc

S1-1020-025 0,25 g/0,68 cc 1,0 – 2,0 mm Grânulos Straumann® 
XenoGraft em frasco de 
vidro tipo taçaS1-1020-050 0,5 g/1,55 cc

S1-1020-100 1,0 g/2,9 cc

S1-1020-200 2,0 g/5,0 cc

Ampliação de 1.000 ×

Ampliação de 5.000 ×

Ampliação de 20.000 ×
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CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Osteocondutividade A estrutura natural de Straumann® XenoFlex com grânulos porosos interconectados 

e colágeno purificado favorece a adesão e a invasão de células de formação óssea, 
ocasionando a integração completa do implante, graças à formação de células e vasos 
sanguíneos.

Ambiente de cicatri-
zação e estabilidade do 
volume

A porção de colágeno do Straumann® XenoFlex promove um ambiente de cicatrização 
inicial e a adesão dos grânulos ao defeito. O colágeno cria um ambiente favorável para 
a formação óssea, e decompõe-se após algum tempo (semanas).
Os grânulos sofrem uma reabsorção somente superficial. Os grânulos proporcionam 
uma excelente manutenção do espaço e se integram de forma previsível ao osso 
recém-formado, garantindo a manutenção do volume e uma matriz forte e durável, 
para a instalação satisfatória de implantes dentários. 

Segurança Para garantir a máxima segurança, os componentes orgânicos são totalmente 
removidos por um solvente e um tratamento térmico (> 500 °C) durante o processo 
de fabricação de Straumann®Xenoflex. A esterilidade final do Straumann® XenoFlex é 
feita por irradiação gama.

Consistência esponjosa 
após a hidratação

Após a hidratação, o Straumann® XenoFlex assume uma consistência ligeiramente 
esponjosa, permitindo um excelente manuseio e aplicação ao defeito. 
As fibras de colágeno possuem propriedades hemostáticas intrínsecas, o que facilita a 
adesão de proteínas e moléculas sinalizadoras do sangue até os grânulos incorporados, 
acelerando ainda mais a integração óssea do Straumann® XenoFlex.

Fácil manuseio e 
aplicação

Straumann® XenoFlex pode ser facilmente cortado no tamanho e no formato dese-
jados, em condições secas ou úmidas. 
O produto pode ser aplicado ao defeito em uma única porção, com a ajuda de uma 
pinça, o que reduz o tempo de operação.

Straumann® XenoFlex é um composto biomimético semelhante ao 
osso nativo em sua composição bifásica básica de colágeno e hidro-
xiapatita xenogênica. Possui características favoráveis ao manuseio 
e a possibilidade de ser moldado à situação de cada defeito indivi-
dual. Straumann® XenoFlex – uma solução eficiente, fácil de manu-
sear e com volume estável para o tratamento de defeitos ósseos.

Straumann® XenoFlex
Cubo de xenoenxerto de colágeno

BovinoENXERTOS ÓSSEOS

 
NIBEC CO., Ltd.
Iwol electricity-electronic Agro-industrial Complex, 116, Bamdi-gil, 
Iwol-myeon, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do, 27816, Korea

490.561.indd   10490.561.indd   10 26.02.20   13:5226.02.20   13:52



 Biomateriais do Straumann® 11

PROPRIEDADES
Atributo Descrição
Origem Partículas de osso esponjoso bovino

Colágeno suíno do tipo I

Composição 90 % de fosfato de cálcio (100 % hidroxiapatita pura, fase mineral)
10 % de colágeno do Tipo I

Cinética de degradação Rápida adesão no local do defeito, graças aos 10 % de colágeno suíno, e à degradação superficial 
muito lenta das partículas de osso bovino. Integração óssea a longo prazo das partículas na nova 
matriz óssea formada 

Tempo de cicatrização/integração 6 – 9 meses (dependendo do defeito)

Temperatura de armazenamento 2 – 30 °C

Vida útil 3 anos (a partir da data de produção)

APLICAÇÃO E MANUSEIO

Ampliação de 50 × 

Ampliação de 100 × 

Ampliação de 50.000 × 

Reidratação 
Recomenda-se a reidratação em sangue ou em uma solução 
salina, o que facilita o manuseio e a aplicação.

Aplicação
 ѹ Straumann® XenoFlex pode ser cortado no tamanho 

desejado, na forma seca ou após a hidratação em 
sangue ou em solução salina (utilizando uma pinça e 
uma tesoura).

 ѹ Maximize o contato entre o material do enxerto e a 
superfície óssea em sangramento, bastante vascula-
rizada, para promover o crescimento de novos vasos 
sanguíneos e células de formação óssea.

 ѹ Deve-se aplicar uma membrana reabsorvível sobre o 
enxerto.

Sutura da ferida
Certifique-se de que o recobrimento do tecido mole no local 
do enxerto seja total, e que esteja sem tensão

Tempo de cicatrização e re-entrada
O período de cicatrização apropriado depende do paciente 
e do local do enxerto, e deve ser decidido pelo dentista com 
base no diagnóstico de cada caso individual.
Recomenda-se um período de cicatrização mínimo de seis 
meses antes da re-entrada, para garantir a estabilidade da 
integração das partículas. 

Combinação com aloenxerto
A combinação de Straumann® XenoFlex com osso alogê-
nico associa as vantagens dos dois materiais: o potencial 
biológico do aloenxerto e a estabilidade a longo prazo do 
Straumann® XenoFlex garantem a rápida regeneração do 
osso vital resistente.

Combinação com osso autólogo
A utilização combinada de Straumann® XenoFlex com osso 
autólogo acrescenta uma atividade biológica (proprie-
dades osteoindutoras e osteogênicas do osso autólogo), 
promovendo uma regeneração mais rápida e melhorando 
a formação do novo osso.

Disponível nos seguintes tamanhos

Código Dimensões
C × L × A (mm)

Produto

NI-0110-005 6 × 6 × 3, 50 mg Bloco Straumann® 
XenoFlex

NI-0110-010 6 × 6 × 6, 100 mg

NI-0110-025 7 × 8 × 9, 250 mg

NI-0110-050 9 × 10 × 11, 500 mg

Código Dimensões
∅ × C (mm)

Produto

NI-0110-025S 4,6 × 40, 250 mg Seringa Straumann® 
XenoFlex

NI-0110-050S 5,6 × 45, 500 mg
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Bovino

Segurança + Pureza O exclusivo processo de fabricação de cerabone® a 1200 °C remove todos os 
componentes orgânicos para a máxima segurança, gerando um mineral ósseo natural 
100 % puro – utilizando apenas água e calor (sem aditivos químicos). A esterilização por 
raio gama garante a esterilização final de cerabone®.

Osteocondutividade A estrutura óssea de cerabone®, semelhante à humana, com sua rede porosa 
tridimensional e sua superfície bioativa, gera excelentes propriedades 
osteocondutoras. Ela promove a adesão e a invasão de células de formação óssea, 
ocasionando a integração completa dos grânulos na matriz óssea recém-formada.

Estabilidade de volume Por sua pureza excepcionalmente alta, o cerabone® garante uma alta estabilidade de 
volume do local, o que é particularmente vantajoso como suporte do tecido mole na 
região estética, para preservar o formato do rebordo e impedir a reabsorção do osso 
autólogo ou alógeno.

Hidrofilicidade + Efeito 
de depósito

Os poros interconectados e a superfície altamente hidrofílica do cerabone® promovem 
a adesão de proteínas a partir do sangue. O cerabone® liga e libera gradualmente 
moléculas sinalizadoras, proporcionando assim um efeito de depósito a longo prazo. 
Além disso, o mineral ósseo natural 100 % puro atua como reservatório de cálcio, 
liberando lentamente íons de cálcio importantes para a remodelação do osso.

Previsibili-
dade + Evidência

O sucesso a longo prazo de cerabone® na odontologia regenerativa foi comprovado por 
mais de 1 milhão de pacientes tratados em todo o mundo. Além disso, o cerabone® tem 
sido utilizado há mais de 15 anos em diversas aplicações médicas (por exemplo, cirurgia 
craniofacial, oncologia e cirurgia das mãos e da coluna).

Conforto do paciente Por causa de sua estabilidade a longo prazo, o cerabone® pode ser mais adequado prin-
cipalmente em casos de pacientes com qualidade óssea menos adequada.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

cerabone® é um dos materiais de enxerto ósseo bovino 
mais amplamente utilizados na odontologia regenera-
tiva. Trata-se de um enxerto ósseo de dimensão estável, 
que oferece um suporte estrutural permanente.

• Estabilidade de volume vitalícia
• Mais de 1 milhão de enxertos realizados com sucesso

cerabone®
Segurança a 1200 °C: osso mineral natural puro

ENXERTOS ÓSSEOS

 
botiss biomaterials GmbH
Hauptstrasse 28
15806 Zossen
Germany

Bibliografia:
https://www.botiss-dental.com/pdf/cerabone_LiteratureList.pdf

490.561.indd   12490.561.indd   12 26.02.20   13:5226.02.20   13:52



 Biomateriais do Straumann® 13

Atributo Descrição
Origem Osso esponjoso bovino

Composição Mineral ósseo natural 100 % puro (fosfato de cálcio)

Porosidade 65 – 80 %

Tamanho médio dos poros 600 – 900 µm

Cinética de degradação Degradação apenas superficial. Estabilidade de 
volume vitalícia.

Tempo de cicatrização/integração 6 – 9 meses

Temperatura de armazenamento 5 – 25 °C

Vida útil 3 anos

PROPRIEDADES

APLICAÇÃO E MANUSEIO

Reidratação
A reidratação de cerabone® em sangue recolhido do local 
do defeito ou em uma solução salina não é exigida, mas é 
recomendada, por facilitar o manuseio e a aplicação das 
partículas. 

Aplicação
 ѹ Evite comprimir as partículas durante a aplicação. As 

partículas não compactadas deixam espaço para o cres-
cimento dos vasos sanguíneos e a formação de nova 
matriz óssea. 

 ѹ Preencha o defeito o máximo que for possível.
 ѹ Certifique-se de que o material do enxerto fique em 

máximo contato com o osso viável, em uma área bem 
vascularizada.

 ѹ Os grânulos devem ser estabilizados com uma 
membrana, para evitar sua movimentação e migração, e 
para garantir uma regeneração óssea perfeita.

Tempo de cicatrização e re-entrada
O período de cicatrização apropriado depende do paciente 
e do local do enxerto, e deve ser decidido pelo dentista com 
base na avaliação de cada caso individual. Recomenda-se 
um período de cicatrização mínimo de seis meses antes da 
re-entrada, para garantir a estabilidade da integração das 
partículas. 

Tamanho das partículas 
A utilização de grânulos pequenos favorece o contorno 
da superfície, especialmente na região estética. O uso de 
partículas grandes favorece a revascularização dos defeitos 
maiores.

Combinação com maxgraft® (aloenxerto)
A combinação de cerabone® com osso alogênico (maxgraft®) 
associa as vantagens dos dois materiais; o potencial biológico 
de maxgraft® e a estabilidade a longo prazo de cerabone® 
garantem a rápida regeneração do osso vital resistente.

Combinação com osso autólogo
A combinação de cerabone® com osso autólogo acrescenta 
uma atividade biológica (propriedades osteoindutoras e 
osteogênicas do osso autólogo), promovendo uma regene-
ração mais rápida e melhorando a formação do novo osso.

Disponível nos seguintes tamanhos

Código Descrição Produto

BO-1510 0,5 – 1,0 mm, 1 × 0,5 cc (ml) Grânulos pequenos 
cerabone®BO-1511 0,5 – 1,0 mm, 1 × 1,0 cc (ml)

BO-1512 0,5 – 1,0 mm, 1 × 2,0 cc (ml)

BO-1515 0,5 – 1,0 mm, 1 × 5,0 cc (ml)

BO-1520 1,0 – 2,0 mm, 1 × 0,5 cc (ml) Grânulos grandes 
cerabone®BO-1521 1,0 – 2,0 mm, 1 × 1,0 cc (ml)

BO-1522 1,0 – 2,0 mm, 1 × 2,0 cc (ml)

BO-1525 1,0 – 2,0 mm, 1 × 5,0 cc (ml)

Cortesia do Dr. Hassan Maghaireh, 
Leeds/Reino Unido 

Rede porosa tridimensional

Superfície rugosa hidrofílica

Integração celular óssea
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Enxerto alógeno

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Segurança e 
biocompatibilidade 

O processo de limpeza (processo Allotec®) dos produtos maxgraft® preserva a 
estrutura natural tanto da fase mineral como da fase orgânica (colágeno). O colágeno 
atrai as células endoteliais e os osteoblastos por quimiotaxia. Isso garante a rápida 
incorporação e a remodelação natural.
Os produtos maxgraft® possuem um histórico impressionante de segurança, com 
nenhum caso relatado de transmissão de doenças.

Biofuncionalidade A alta porosidade e o teor fisiológico do colágeno humano são responsáveis pela exce-
lente osteocondutividade de maxgraft®.
A estrutura natural óssea favorece a integração completa do implante, graças à 
formação de células e vasos sanguíneos.

Hidrofilicidade Os poros interconectados e a morfologia de superfície rugosa são fundamentais para 
sua boa hidrofilia. Por sua excelente hidrofilia, os produtos maxgraft® absorvem 
o líquido rapidamente. A adesão de proteínas e moléculas sinalizadoras a partir do 
sangue melhoram ainda mais as propriedades biológicas de maxgraft®.

Estabilidade de volume Por sua grande semelhança com o osso nativo, maxgraft® será decomposto pelos 
osteoclastos, se não receber carga após o período de cicatrização. 
Dependendo da indicação, o produto pode ser combinado com um material de enxerto 
de reabsorção lenta (minerais ósseos bovinos desproteinizados, DBBM).

Conforto do paciente maxgraft® é uma solução para regeneração óssea segura e confiável que mais se asse-
melha ao próprio osso do paciente. É uma verdadeira alternativa ao osso autólogo, 
eliminando as complicações locais, como morbidade, infecção ou dor pós-operatória.

O aloenxerto maxgraft® é a alternativa segura e estabelecida ao 
osso autólogo. Os grânulos e blocos esponjosos maxgraft® são 100 % 
derivados de osso doador vivo, sendo processados em condições 
farmacêuticas pela Cells and Tissue Bank Austria (C+TBA). Fundada 
em 2004, a C+TBA é um dos maiores bancos de tecidos da Europa, 
sendo reconhecida por inúmeras autoridades nacionais de todo o 
mundo, e membro da European Association of Tissue Banks (EATB).

ENXERTOS ÓSSEOS

Grânulos / blocos maxgraft®
Aloenxerto processado

 Cells+ Tissuebank Austria gemeinnützige GmbH
Magnesitstraße 1, 3500 Krems an der Donau, Austria

Bibliografia:
https://www.botiss-dental.com/pdf/maxgraft_LiteratureList.pdf
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Disponível nos seguintes tamanhos

Código Descrição Produto

BO-31005 < 2 mm, 1 × 0,5 cc (ml) Grânulos cortico-
esponjosos maxgraft®

BO-31010 < 2 mm, 1 × 1,0 cc (ml)

BO-31020 < 2 mm, 1 × 2,0 cc (ml)

BO-31040 < 2 mm, 1 × 4,0 cc (ml)

Código Descrição Produto

BO-30005 < 2 mm, 1 × 0,5 cc (ml) Grânulos esponjosos 
maxgraft®

BO-30010 < 2 mm, 1 × 1,0 cc (ml)

BO-30020 < 2 mm, 1 × 2,0 cc (ml)

BO-30040 < 2 mm, 1 × 4,0 cc (ml)

BO-32112 20 × 10 × 10 mm, 1 bloco Bloco esponjoso 
maxgraft®

BO-32111 10 × 10 × 10 mm, 1 bloco 

APLICAÇÃO E MANUSEIO

Abertura
maxgraft® é fornecido esterilizado e deve ser utilizado 
imediatamente após a abertura, em um ambiente asséptico.

Reidratação
A reidratação dos grânulos maxgraft® em sangue do local 
do defeito ou solução salina não é necessária, mas faci-
lita o manuseio e a aplicação. Os grânulos maxgraft® não 
precisam ser reidratados. Contudo, os enxertos ósseos de 
maior dimensão podem ser reidratados em um meio fisio-
lógico adequado, por no mínimo 10 minutos (por exemplo, 
solução salina fisiológica).

Aplicação de grânulos
 ѹ Evite comprimir as partículas durante a aplicação. As 

partículas não compactadas deixam espaço para o cres-
cimento dos vasos sanguíneos e a formação de nova 
matriz óssea. 

 ѹ Preencha o defeito tão completamente quanto possível.
 ѹ Certifique-se de que o material do enxerto fique em 

máximo contato com o osso viável, em uma área bem 
vascularizada.

Aplicação dos blocos
 ѹ Certifique-se de que o bloco fique em máximo contato 

com o osso viável, em uma área bem vascularizada.
 ѹ Para fixar o bloco, prepare cuidadosamente um orifício 

piloto e fixe o parafuso lentamente, sem aplicar pressão.
 ѹ O uso adicional de um substituto ósseo granulado pode 

ser recomendado para obtenção do contorno ósseo 
estético desejado, e para preencher possíveis folgas.

Recobrimento
Cubra sempre o local de enxerto com uma membrana prote-
tora (por exemplo, Jason® membrane), para que a rege-
neração óssea seja feita sem interferência e para evitar a 
migração das partículas para dentro da cavidade oral.

Sutura da ferida
Certifique-se de que o recobrimento do tecido mole no local 
aumentado seja total, e que esteja livre de tensão. A vascula-
rização perfeita do local enxertado é de máxima importância.

Tempo de cicatrização e re-entrada
O período de cicatrização apropriado depende do paciente 
e do local do enxerto, e deve ser decidido pelo dentista com 
base na avaliação de cada caso individual. Dependendo do 
tamanho do defeito, o enxerto será incorporado de forma 
estável no prazo aproximado de 3-4 meses (partículas para 
a preservação do alvéolo, pequenos defeitos ósseos, defeitos 
periodontais) ou cerca de 5 – 6 meses (enxerto por bloco nos 
defeitos extensos). 

Combinação com outros substitutos ósseos
A combinação dos grânulos maxgraft® com osso autólogo 
acrescenta uma atividade biológica (propriedades osteoin-
dutoras e osteogênicas do osso autólogo), promovendo uma 
regeneração mais rápida e a formação do novo osso.
A combinação dos grânulos maxgraft® com materiais xeno-
gênicos (Straumann® XenoGraft, cerabone®) associa as vanta-
gens dos dois materiais: o potencial biológico do maxgraft® e 
a estabilidade do volume a longo prazo dos materiais xenogê-
nicos garantem a rápida regeneração do osso vital resistente.

PROPRIEDADES
Atributo Descrição
Origem Todos os produtos se originam de cabeças femo-

rais explantadas de doadores vivos (endoprótese 
de quadril total). 

Composição Colágeno natural mineralizado

Porosidade 65 – 80 %

Tamanho dos poros 600 – 900 µm

Cinética de degradação Rápida incorporação do enxerto e potencial de 
remodelação completa ao próprio osso do paciente.

Tempo de cicatrização/integração 3 – 4 meses com partículas
5 – 6 meses em aumento por bloco

Temperatura de armazenamento 5 – 30 °C

Vida útil 5 anos

Cortesia do Dr. Algirdas Puišys, Vilnius/Lituânia
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Enxerto alógeno

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Fácil aplicação O bloco alógeno individual do paciente é fornecido esterilizado e

• está pronto para aplicação na cirurgia
• foi projetado para um ajuste perfeito no local receptor
• reduz o risco de infecção, em comparação com o bloco ósseo (uma vez que se deve 

evitar o manuseio repetido intra e extra-oral)
• reduz o tempo em consultório, em comparação com os blocos autólogos

Osteocondutividade A estrutura natural e a composição de maxgraft® proporcionam um excelente arca-
bouço para a osseointegração:
• A alta porosidade e o teor fisiológico do colágeno humano são responsáveis pela 

excelente osteocondutividade
• A área de contato máxima entre o enxerto e o osso promove a rápida vascularização 

e integração do enxerto

Preservação da fase 
mineral e orgânica 
do osso 

O processo de limpeza (processo Allotec®) dos produtos maxgraft® preserva a estru-
tura natural tanto da fase mineral como da fase orgânica (colágeno). O colágeno atrai 
as células endoteliais e os osteoblastos por quimiotaxia. Isso garante a rápida incorpo-
ração e a remodelação natural. 

Hidrofilicidade Os poros interconectados e a morfologia de superfície rugosa são fundamentais para 
sua boa hidrofilia. Por sua excelente hidrofilia, o maxgraft® bonebuilder absorve o 
sangue rapidamente. A adesão de proteínas e moléculas sinalizadoras a partir do 
sangue melhoram ainda mais as propriedades biológicas de maxgraft®.

Estabilidade de volume A experiência clínica demonstra que o maxgraft® bonebuilder possui alta estabilidade 
de volume.

O maxgraft® bonebuilder é um inovador bloco ósseo alógeno persona-
lizado, que é individualmente projetado e ajustado ao contorno ósseo 
tridimensional desejado. Com base nas tomografias computadori-
zadas do paciente, o bloco ósseo é desenhado virtualmente pela botiss 
biomateriais GmbH (Zossen, Alemanha), por meio da mais recente 
tecnologia CAD 3D. Em seguida, o produto final é usinado a partir de 
blocos de osso esponjoso processados, diretamente nas instalações 
estéreis da Cells e Tissue Bank Austria (C+TBA), antes da irradiação final.

ENXERTOS ÓSSEOS

maxgraft® bonebuilder
Bloco alogênico processado individual, em formato 3D

Bibliografia:
https://www.botiss-dental.com/pdf/maxgraft_LiteratureList.pdf

 Cells+ Tissuebank Austria gemeinnützige GmbH
Magnesitstraße 1, 3500 Krems an der Donau, Austria
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 Biomateriais do Straumann® 17

PROPRIEDADES
Atributo Descrição
Origem O maxgraft® bonebuilder é fabricado a partir de 

blocos esponjosos, originados de cabeças femo-
rais explantadas de doadores vivos (endoprótese 
de quadril total). 

Composição Colágeno natural mineralizado

Porosidade Porosidade natural do osso esponjoso humano 
(65 – 80 %)

Cinética de degradação Rápida incorporação do enxerto e potencial 
de remodelação completa ao próprio osso do 
paciente. O osso recém-formado será decomposto 
se não receber carga após o período de 
cicatrização. 

Tempo de cicatrização/integração Cerca de 6 meses

Temperatura de armazenamento 5 – 30 °C

Vida útil 5 anos

Cortesia da Dra. Michele Jacotti, Brescia/Itália

APLICAÇÃO E MANUSEIO

Indicação
O maxgraft® bonebuilder pode ser utilizado em todos os 
casos que se necessita uma enxertia com substituto ósseo 
em que se tenha condições estáveis. É especialmente bené-
fico nas indicações de aumento horizontal extenso e vertical 
limitado (até 4 mm), como:
 ѹ Enxerto por bloco em defeitos horizontais/verticais 

extensos, onde não é possível obter um resultado previ-
sível com a aplicação de partículas de substituto ósseo

 ѹ Reconstrução tridimensional complexa de grandes 
defeitos 

Reidratação
Os enxertos ósseos de maior dimensão podem ser reidra-
tados em um meio fisiológico adequado, por no mínimo 
10 minutos (por exemplo, solução salina fisiológica). Porém, 
a reidratação excessiva antes do transplante pode compro-
meter as propriedades físicas do maxgraft® bonebuilder, e 
por isso deve ser evitada.

Preparação do local do aumento antes da 
fixação de maxgraft® bonebuilder
Perfure a camada cortical do osso antes de fixar o maxgraft® 
bonebuilder para induzir ao sangramento, que promove o 
deslocamento de sangue e fatores de crescimento para a 
área do enxerto.

Combinação com xenoenxerto ou enxerto 
ósseo sintético 
O volume vazio adicional deve ser preenchido com mate-
rial de enxertia em partículas (por exemplo, Straumann® 
XenoGraft, cerabone® ou Straumann® BoneCeramic), para 
melhorar o resultado estético e proteger o tecido mole.

Regeneração óssea guiada (ROG)
Cubra o maxgraft® bonebuilder com uma membrana 
protetora para a ROG (por exemplo, Jason® membrane), 
para evitar o crescimento de tecido mole dentro do enxerto 
ósseo.

Fixação do maxgraft® bonebuilder
Fixe o maxgraft® bonebuilder com parafusos para oste-
ossíntese, de preferência de cabeça plana, para evitar a 
perfuração do tecido mole circundante (como os parafusos 
de fixação Straumann® Bone Block 1,5 mm). A aplicação de 
força excessiva pode danificar o maxgraft® bonebuilder. 

Estabilidade de volume
Por sua grande semelhança com o osso nativo, maxgraft® 
será decomposto pelos osteoclastos, se não receber carga 
após o período de cicatrização.

Re-entrada
Dependendo do tamanho do defeito, o enxerto será incor-
porado de forma estável no prazo de 5 - 6 meses.

Código Descrição Produto

BO-Pmla Enxerto ósseo alógeno indi-
vidual, dimensões máximas 
23 × 13 × 13 mm

maxgraft® bonebuilder

Disponível nos seguintes tamanhos

Para obter mais informações, visite www.botiss-bonebuilder.com.
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CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Aumento ósseo simul-
tâneo à instalação do 
implante

A técnica do anel ósseo reduz o tempo total de tratamento em vários meses, em 
comparação com os blocos ósseos, o que reduz o tempo até a conclusão dos dentes 
finais e os custos gerais do tratamento. 

Design O design em anel é o modelo ideal para a reconstrução do perfil anatômico da mandíbula. 

Osteocondutividade A estrutura natural e a composição de maxgraft® proporcionam um excelente arca-
bouço para a osseointegração. A alta porosidade e o teor fisiológico do colágeno 
humano são responsáveis pela excelente osteocondutividade de maxgraft®. A estru-
tura natural óssea favorece a integração completa do implante, graças à formação de 
células e vasos sanguíneos.

Biocompatibilidade O processo de limpeza (processo Allotec®) dos produtos maxgraft® preserva a estrutura 
natural tanto da fase mineral como da fase orgânica (colágeno). O colágeno atrai 
as células endoteliais e os osteoblastos por quimiotaxia. Isso garante a rápida 
incorporação e a remodelação natural do maxgraft® bonering. 

Hidrofilicidade Os poros interconectados e a morfologia de superfície rugosa são fundamentais para 
sua boa hidrofilia. Por sua excelente hidrofilia, os produtos maxgraft® absorvem 
o líquido rapidamente. A adesão de proteínas e moléculas sinalizadoras a partir do 
sangue melhoram ainda mais as propriedades biológicas de maxgraft®.

Estabilidade de volume A experiência clínica demonstra que o maxgraft® bonering possui alta estabilidade de 
volume. (Publicação em preparação)

maxgraft® bonering é um anel pré-fabricado de osso alógeno 
doador processado, que é instalado e pressionado em um leito de 
anel preparado com broca trefina.

maxgraft® bonering
Anel de osso esponjoso

ENXERTOS ÓSSEOS

Bibliografia:
https://www.botiss-dental.com/pdf/maxgraft_LiteratureList.pdf

 Cells+ Tissuebank Austria gemeinnützige GmbH
Magnesitstraße 1, 3500 Krems an der Donau, Austria

Enxerto alógeno
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APLICAÇÃO E MANUSEIO

Requisitos anatômicos para utilização da 
técnica maxgraft® bonering
Um rebordo alveolar fino (seja qual for a área da mandíbula) 
é uma contraindicação para a técnica maxgraft® bonering. 
Nesse caso, a quantidade de osso não é suficiente para 
ancorar o implante. A técnica maxgraft® bonering com 
elevação do assoalho do seio maxilar (SFE) simultânea à 
instalação de implante é indicada se a altura do osso maxilar 
residual for inferior a 4 mm, mas não inferior a 1 mm. Essas 
medições constituem diretrizes. Considere sempre a quali-
dade do osso residual, ao utilizar essa técnica. O implante 
Straumann® BL ou BLT, juntamente com a tampa de cica-
trização e fixação, deve ter estabilidade primária suficiente 
dentro do maxgraft® bonering e no rebordo maxilar resi-
dual. Isso garante que esses componentes permaneçam 
fixos firmemente durante o procedimento cirúrgico e na 
fase de cicatrização.

Manuseio e reidratação do maxgraft® 
bonering 
maxgraft® bonering é processado a partir de osso esponjoso 
humano, e deve ser manuseado com cuidado. Evite aplicar 
pressão no material. O maxgraft® bonering não precisa ser 
reidratado. A hidratação excessiva pode causar a perda da 
integridade estrutural. 

Preparação do leito do anel
A preparação do leito do anel utilizando o kit cirúrgico 
AlloGraft Ring garante o contato direto do maxgraft® 
bonering com o osso vital em sangramento. Isso promove 
a captação de sangue para dentro do maxgraft® bonering e 
permite a rápida integração do implante e do enxerto ósseo.

Uso de um enxerto ósseo adicional e uma 
membrana protetora
A combinação com materiais xenógenos (Straumann® 
XenoGraft, cerabone®) oferece as vantagens dos dois mate-
riais. O potencial biológico do maxgraft® bonering promove 
a rápida incorporação do enxerto e do implante. O material 
xenógeno de volume estável, que é aplicado para preencher 
volumes vazios e cobrir o enxerto, age como uma barreira 
de proteção contra a reabsorção, melhorando o resultado 
estético.
Cubra toda a área do enxerto com uma membrana que 
possui uma função protetora a longo prazo (como a Jason® 
membrane). Fixe a membrana com pinos para garantir a 
estabilidade da posição.

Uso dos implantes Straumann® Bone Level e 
Bone Level Tapered
Para se obter uma estabilidade primária suficiente, o 
implante deve se estender pelo menos 3 mm dentro do 
rebordo do osso alveolar residual. 
Se a técnica maxgraft® bonering for utilizada com implantes 
Bone Level Tapered, o procedimento cirúrgico dependerá 
não apenas da qualidade óssea, mas também do osso resi-
dual. Insira o implante Straumann® BLT no mínimo 3 mm 
dentro do rebordo residual, passando pelo maxgraft® 
bonering. Esse método aplica-se apenas ao osso medular 
(tipo 3 ou 4) e à altura do osso residual de 3 mm em um 
leito de implante não preparado, para que a estabilidade 
primária seja obtida com a seção apical cônica do implante 
BLT. Se não for possível obter a estabilidade primária com o 
implante BLT, recomenda-se utilizar o implante Bone Level 
no lugar.

PROPRIEDADES
Atributo Descrição
Origem Os maxgraft® bonerings são fabricados a partir 

de blocos esponjosos, originados de cabeças 
femorais explantadas de doadores vivos 
(endoprótese de quadril total).

Composição Colágeno natural mineralizado

Porosidade Porosidade natural do osso esponjoso humano 
(65 – 80 %)

Cinética de degradação Rápida incorporação do enxerto e potencial 
de remodelação completa ao próprio osso do 
paciente. O osso recém-formado será decomposto 
se não receber carga após o período de 
cicatrização.

Tempo de cicatrização/integração Cerca de 6 meses

Temperatura de armazenamento 5 – 30 °C

Vida útil 5 anos

Cortesia do Dr. Bernhard Giesenhagen, Kassel/
Alemanha
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Recomendamos firmemente a leitura das instruções 
detalhadas contidas em nossa brochura “Basic informa-
tion for the surgical procedure – maxgraft® bonering with 
Straumann® BL and BLT implants”.

Uso dos implantes Straumann® Bone Level e 
Bone Level Tapered para elevação do assoalho 
do seio maxilar (SFE)
A técnica maxgraft® bonering com SFE simultânea à insta-
lação do implante é indicada se a altura do osso maxilar 
residual for inferior a 4 mm, mas não inferior a 1 mm. Essas 
medições servem de diretrizes. Considere sempre a quali-
dade do osso residual, ao utilizar essa técnica. O implante 
BL ou BLT, juntamente com a tampa de fechamento e 
fixação, deve ter estabilidade primária suficiente dentro 
do maxgraft® bonering e do rebordo maxilar residual. 
Isso garante que esses componentes permaneçam fixos 
firmemente durante o procedimento cirúrgico e na fase de 
cicatrização.

Contraindicações
A técnica maxgraft® bonering com SFE simultânea à insta-
lação do implante é contraindicada se a altura do osso 
maxilar residual for inferior a 1 mm.

Uso da tampa de fechamento e fixação
Fixe o maxgraft® bonering usando a tampa de fechamento 
e fixação, se o assentamento do maxgraft® bonering não 
estiver suficientemente estável ou se o implante não 
oferecer estabilidade primária suficiente do anel ósseo.
Na técnica de elevação do assoalho do seio maxilar, a tampa 
de fechamento e fixação é usada para fixar o implante e o 
maxgraft® bonering ao osso residual, oferecendo estabili-
dade primária durante a fase de cicatrização.

Re-entrada
O maxgraft® bonering é fixado diretamente com um 
implante adequado, e oferece uma excelente estabili-
dade primária. Coloque carga nos implantes no mínimo 
6 meses após a implantação, para promover a incorporação 
apropriada. 
Observe que o osso regenerado é suscetível à remodelação 
natural. Para evitar a reabsorção do enxerto ósseo causada 
pela falta de carga mecânica, não atrase muito a restau-
ração definitiva.

Código Descrição Produto

BO-33160 maxgraft® bonering 3.3 
C: 10 mm; D: 6 mm*

maxgraft® bonering

BO-33170 maxgraft® bonering 3.3 
C: 10 mm; D: 7 mm*

BO-33174 maxgraft® bonering 4.1 
C: 10 mm; D: 7 mm**

Disponível nos seguintes tamanhos

Bibliografia:
https://www.botiss-dental.com/pdf/maxgraft_LiteratureList.pdf

 Cells+ Tissuebank Austria gemeinnützige GmbH
Magnesitstraße 1, 3500 Krems an der Donau, Austria
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Instrumentos disponíveis como peças sobressalentes

* Pode ser utilizado em implantes com diâmetro externo de 3,3 mm a 3,6 mm
** Pode ser utilizado em implantes Straumann® Bone Level com diâmetro de 4,1 mm
*** Utilize a tampa de fechamento e fixação se o maxgraft® bonering não ficar estável após a instalação do implante

Produto Imagem Descrição Material Código

Kit cirúrgico

Kit cirúrgico AlloGraft 
Ring

Bandeja de instrumentos completa, com 
todos os instrumentos para a técnica 
cirúrgica AlloGraft Ring

Aço 
inoxidável

BK-33000

Tampas de fechamento***

Tampa de fechamento e 
fixação NC estéril

Tampa de fechamento e fixação NC, 
∅ 5,5 mm

Ti 024.2220S

Tampa de fechamento e 
fixação RC estéril

Tampa de fechamento e fixação RC, 
∅ 5,5 mm

024.4220S

Instrumentos para kit cirúrgico

Broca piloto ∅ 2 mm ∅ externo 2 mm Aço 
inoxidável

BK-33001

Trefina 6 mm ∅ externo 6 mm BK-33002

Trefina 7 mm ∅ externo 7 mm BK-33003

Aplainador 6 mm ∅ externo 6 mm BK-33006

Aplainador 7 mm ∅ externo 7 mm BK-33007

Tulipa de diamante BK-33004

Disco de diamante BK-33005

Fixação de AlloGraft 
Ring, pinça

BK-33010

Fixação de AlloGraft Ring 
Sinus, pinça

BK-33016

Bandeja e rack de instrumentos

Bandeja de instrumentos 
AlloGraft Ring

Bandeja de instrumentos AlloGraft 
Ring, vazia, comprimento 135 mm, 
largura 177 mm, altura 39 mm

Aço 
inoxidável

BK-33009

Rack para instrumentos Rack para instrumentos do AlloGraft Ring 
para 12 instrumentos com eixo, compri-
mento 25 mm, altura 51 mm, largura 60 mm

BK-33008

 Institut Straumann AG 
Peter-Merian-Weg 12, 4002 Basel, Switzerland 
(para números com o código 0xy)

 Ustomed Instrumente, Ulrich Storz GmbH & Co. KG
Bischof-Sproll-Strasse 2, 78532 Tuttlingen, Germany
(para números com os códigos BO-xy e BK-xy)
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Enxerto alógeno

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Segurança e 
biocompatibilidade

O processo de limpeza (processo Allotec®) dos produtos maxgraft® preserva a estru-
tura natural tanto da fase mineral como da fase orgânica (colágeno). O colágeno atrai 
as células endoteliais e os osteoblastos por quimiotaxia. Isso garante a incorporação 
confiável e a remodelação natural com o tempo. 
Os produtos maxgraft® são seguros e possuem um impressionante histórico de segu-
rança, com nenhum caso relatado de transmissão de doenças.

Biofuncionalidade O maxgraft® cortico é uma placa óssea cortical não vital com potencial de remode-
lagem total. Por sua remodelação lenta, permite a manutenção de um grande espaço 
para novo crescimento ósseo nas dimensões horizontal e vertical. 
O teor fisiológico do colágeno humano mineralizado, assim como a estrutura geral 
muito semelhante ao próprio osso do paciente, promovem a excelente biocompatibili-
dade e a integração previsível, associadas à estabilidade a longo prazo.

Fácil manuseio; técnica 
estabelecida

A conveniência de ter disponível o produto, na prateleira, do tamanho previsível e da 
espessura do maxgraft® cortico elimina a necessidade de coleta de osso, promovendo 
um tratamento mais rápido e simples.
O maxgraft® cortico é facilmente estabilizado com parafusos, o que evita os micro-
movimentos do local aumentado, oferecendo as melhores condições possíveis para 
promover a cicatrização óssea.

Conforto do paciente maxgraft® é a solução para regeneração óssea segura e confiável que mais se asse-
melha ao próprio osso do paciente. É uma verdadeira alternativa ao osso autólogo, 
eliminando as complicações locais, como morbidade, infecção ou dor pós-operatória. 
Promove o conforto do paciente, reduzindo o número de locais de intervenção cirúrgica 
e/ou reduz os procedimentos invasivos.

maxgraft® cortico possui a função de uma barreira protetora 
estável, densa, não vital e lentamente reabsorvível, permitindo a 
proteção segura e sem micromovimentos da área enxertada, criando 
o ambiente ideal para o crescimento do novo osso nas dimensões 
horizontal e vertical.

maxgraft® cortico
Placa cortical

ENXERTOS ÓSSEOS

 Cells+ Tissuebank Austria gemeinnützige GmbH
Magnesitstraße 1, 3500 Krems an der Donau, Austria
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APLICAÇÃO E MANUSEIO

Atributo Descrição
Origem Os doadores aceitos originam-se apenas de países 

selecionados da Europa Central que incorpo-
raram com sucesso a Diretiva 2004/23/EU a sua 
legislação nacional. Os produtos maxgraft® são 
fabricados na Cells+Tissuebank Austria (C+TBA), 
organização sem fins lucrativos que fornece trans-
plantes alógenos para regeneração ortopédica 
e dentária. A C+TBA é certificada e auditada pelo 
Ministério de Saúde da Áustria, de acordo com 
as Diretivas Europeias, e regulamentada pela lei 
austríaca Tissue Safety Act (GSG 2009).

Composição Osso cortical de doadores humanos

Tempo de cicatrização/ integração 5 – 6 meses 

Temperatura de armazenamento 5 – 30 °C

Vida útil 5 anos

Cortesia do Dr. med. dent. Kai Höckl, 
Bad Krozingen, Alemanha

PROPRIEDADES

Técnica da concha (Shell) com maxgraft® cortico
O conceito da técnica da concha (Shell) consiste na prepa-
ração de um recipiente biológico, que cria o espaço neces-
sário para a incorporação total do material de enxerto ósseo 
em partículas. A placa óssea do maxgraft® atua como uma 
barreira de proteção estável, não vital e potencialmente 
reabsorvível. Ela permite a proteção segura e sem movi-
mentos da área enxertada, ajudando a criar o ambiente 
necessário para o crescimento de novo osso.

Corte
O maxgraft® cortico pode ser aparado extraoralmente, 
com a ajuda de um disco diamantado correspondente ao 
tamanho desejado. 

Reidratação
O maxgraft® cortico não precisa ser hidratado. Contudo, 
a reidratação em uma solução salina estéril por cerca de 
10 minutos tem aumentado a resistência à ruptura e a flexi-
bilidade da placa.

Aplicação de maxgraft® cortico 
A placa é posicionada a uma certa distância por pré-per-
furação pela placa e o osso local. São usados parafusos de 
osteossíntese para criar um compartimento imóvel.
Para evitar perfurações do tecido mole, as bordas afiadas 
precisam ser removidas, por exemplo, utilizando-se uma 
esfera diamantada.

O uso adicional de um substituto ósseo granulado é reco-
mendado para preencher a folga entre o leito receptor e 
o maxgraft® cortico. O uso de materiais de enxerto ósseo 
granulado autólogo e/ou alógenos (grânulos maxgraft®) 
é recomendado para o máximo potencial de regeneração. 

Recobrimento
Cubra sempre o local enxertado com uma membrana prote-
tora (por exemplo, Jason® membrane), para que a regene-
ração óssea seja feita sem interferência, e para evitar a 
migração das partículas para dentro da cavidade oral.

Sutura da ferida
Certifique-se de que o recobrimento do tecido mole no 
local aumentado seja total, e que esteja livre de tensão. A 
vascularização perfeita do local enxertado é de máxima 
importância.

Tempo de cicatrização e re-entrada
O tempo de cicatrização ideal depende do paciente e do local 
do enxerto, e deve ser decidido pelo dentista com base na 
avaliação de cada caso individual, bem como do material em 
partículas utilizado. 

Disponível nos seguintes tamanhos

Código Descrição Produto

BO-31251 25 × 10 × 1 mm
placa óssea cortical

maxgraft® cortico

490.561.indd   23490.561.indd   23 26.02.20   13:5326.02.20   13:53



Biomateriais do Straumann®24

Sintética

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Segurança e 
biocompatibilidade

A tecnologia do processo químico utilizada na produção de Straumann® BoneCeramic™ 
garante:
• reprodutibilidade
• consistência entre lotes
• biocompatibilidade
Graças a sua composição 100 % sintética, não existe nenhum risco de infecção ou trans-
missão de doenças.

Morfologia otimizada A porosidade otimizada de 90 % promove a vascularização, a migração de osteoblastos 
e a subsequente deposição óssea. A alta porosidade e a quantidade mínima de material 
deixam o máximo de espaço possível para o crescimento do novo osso.

Composição 
homogênea

Fosfato de cálcio bifásico em composição homogênea:
Hidroxiapatita 60 % (HA) como matriz robusta para preservação do volume ósseo a 
longo prazo:
• A HA 60 % previne o excesso de reabsorção e preserva o volume ósseo.
• Beta fosfato tricálcico 40 % (β-TCP) para uma rápida resposta inicial das células de 

formação óssea: o β-TCP apresenta reabsorção mais rápida e é substituído por osso 
natural.

Biofuncionalidade A morfologia do Straumann® BoneCeramic™ promove a osteocondutividade, a 
vascularização e a migração de osteoblastos.
O Straumann® BoneCeramic™ serve como arcabouço para deposição óssea durante o 
processo de formação óssea. 
A lenta taxa de reabsorção da HA previne o excesso de reabsorção e mantém a 
estabilidade do volume aumentado. 
O beta fosfato tricálcico (β-TCP), de rápida reabsorção, permite a regeneração do osso 
vital durante o período de cicatrização.

Um dos aloplásticos mais bem documentados do 
mercado, que oferece um arcabouço de última tecno-
logia para regeneração de osso vital, sem comprometer 
a preservação volumétrica.

Straumann® BoneCeramic™
Grânulos de fosfato de cálcio bifásico

ENXERTOS ÓSSEOS

 
Institut Straumann AG 
Peter-Merian-Weg 12
4002 Basel
Switzerland

Bibliografia:
https://www.straumann.com/en/dental-professionals/science/literature/ 
bone-substitutes.html
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APLICAÇÃO E MANUSEIO

PROPRIEDADES
Atributo Descrição
Origem Sintética

Composição Fosfato de cálcio bifásico (hidroxiapatita 60 % 
(HA), beta fosfato tricálcico 40 % (β-TCP))

Porosidade 90 %

Tamanho dos poros 100 – 500 µm

Cinética de degradação Processo de reabsorção natural (mediada pelas 
células); rápida reabsorção de β-TCP, lenta reab-
sorção de HA 

Tempo de cicatrização/integração 6 meses

Temperatura de armazenamento Temperatura ambiente

Vida útil 5 anos

Cortesia do Dr. A. Stricker, Konstanz/Alemanha

Reidratação
Recomenda-se a reidratação em sangue recolhido do defeito 
local ou em uma solução salina, o que facilita o manuseio e 
a aplicação. 

Aplicação
 ѹ Evite comprimir as partículas durante a aplicação; as 

partículas não compactadas deixam espaço para o cres-
cimento dos vasos sanguíneos e a formação de nova 
matriz óssea. 

 ѹ Preencha o defeito o máximo que for possível.
 ѹ Certifique-se de que o material do enxerto tenha o 

máximo de contato com o osso viável, em uma área 
bem vascularizada.

Recobrimento
Quando se trabalha com materiais de regeneração óssea em 
partículas, o local de enxerto deve sempre ser coberto por 
uma membrana protetora, para que a regeneração óssea 
seja feita sem interferência e para evitar a migração das 
partículas para dentro da cavidade bucal.

Sutura da ferida
Certifique-se de que o recobrimento do tecido mole no local 
do enxerto seja total, e que esteja livre de tensão.

Tempo de cicatrização e re-entrada
O período de cicatrização apropriado depende do paciente 
e do local do enxerto, e deve ser decidido pelo dentista com 
base na avaliação de cada caso individual. Recomenda-se um 
período de cicatrização de seis meses antes da re-entrada, 
para garantir a estabilidade da integração das partículas.

Tamanho das partículas
Os grânulos pequenos devem ser utilizados preferencial-
mente na região estética, para obter o melhor contorno da 
superfície. Também é benéfico utilizar os grânulos menores 
nos locais de defeito menores, como nos periodontais. 
Os grânulos grandes favorecem a revascularização dos 
defeitos maiores.

Combinação com osso autólogo
A combinação de Straumann® BoneCeramic™ com osso 
autólogo acrescenta uma atividade biológica (proprie-
dades osteoindutoras e osteogênicas do osso autólogo), 
promovendo uma regeneração mais rápida e melhorando 
a formação do novo osso.

Disponível nos seguintes tamanhos

Código Tamanho, quantidade Produto

070.198 0,4 – 0,7 mm, 0,25 g, 0,3 cc (ml) Grânulos 
Straumann® 
BoneCeramic™070.199 0,5 – 1,0 mm, 0,5 g, 0,95 cc (ml)

070.200 0,5 – 1,0 mm, 1,0 g, 1,9 cc (ml)
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CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Reprodutibilidade e 
segurança

A tecnologia do processo químico utilizada na produção de maxresorb® garante a alta 
reprodutibilidade e segurança do material. Graças a sua composição 100 % sintética, 
não existe nenhum risco de infecção.

Biofuncionalidade maxresorb® apresenta uma reabsorção bifásica controlada; integração inicial das partí-
culas seguida pela reabsorção total. Enquanto a rápida reabsorção de β-TCP fornece 
rapidamente espaço para a formação do novo osso, o componente HA proporciona 
estabilidade de volume por um período prolongado.

Composição 
homogênea

maxresorb® não é apenas uma mistura de partículas de HA e β-TCP. Durante o 
processo de produção, as partículas de HA e β-TCP se unem em uma polpa cerâmica, 
que em seguida é revestida de espuma e liofilizada para formar partículas contendo 
as duas fases. A rápida reabsorção do componente β-TCP aumenta continuamente a 
porosidade do material, que promove a integração tecidual e permite o crescimento de 
células e vasos sanguíneos.

Rugosidade da 
superfície

A rugosidade proeminente da superfície do maxresorb® facilita a adesão de células 
e proteínas e oferece excelente hidrofilicidade. Por isso, maxresorb® é um arcabouço 
proeminente para a migração de células de formação óssea e ligação de moléculas 
sinalizadoras provenientes do sangue, promovendo a rápida integração e regeneração 
tecidual.

Excelente manuseio maxresorb®
• combina-se bem com osso autógeno, sangue ou solução salina
• retém líquidos, promovendo o umedecimento rápido e abrangente das partículas 

com sangue ou solução salina
• adesão das partículas hidratadas, promovendo a aplicação rápida e simples no local 

do defeito

Com base nos conhecimentos sobre o fosfato de cálcio 
bifásico sintético, o maxresorb® vem com uma superfície 
nanoestruturada, que oferece as condições necessárias 
para a adesão de osteoblastos. Suas propriedades de 
reabsorção lenta promovem uma verdadeira regene-
ração óssea.

maxresorb®
Grânulos de fosfato de cálcio bifásico 

SintéticaENXERTOS ÓSSEOS

 
botiss biomaterials GmbH
Hauptstrasse 28
15806 Zossen
Germany

Bibliografia:
https://botiss-dental.com/pdf/maxresorb_LiteratureList.pdf
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APLICAÇÃO E MANUSEIO

Reidratação
Recomenda-se a reidratação em sangue recolhido do defeito 
local ou em uma solução salina, o que facilita o manuseio e 
a aplicação. 

Aplicação
 ѹ Evite comprimir as partículas durante a aplicação. As 

partículas não compactadas deixam espaço para o cres-
cimento dos vasos sanguíneos e a formação de nova 
matriz óssea. 

 ѹ Preencha o defeito o máximo que for possível.
 ѹ Certifique-se de que o material do enxerto fique em 

máximo contato com o osso viável, em uma área bem 
vascularizada.

Recobrimento
Quando se trabalha com materiais de regeneração óssea em 
partículas, o local do aumento deve sempre ser coberto por 
uma membrana protetora, para que a regeneração óssea 
seja feita sem interferência e para evitar a migração das 
partículas para dentro da cavidade bucal.

Tempo de cicatrização e re-entrada
O período de cicatrização apropriado depende do paciente 
e do local do enxerto, e deve ser decidido pelo dentista com 
base na avaliação de cada caso individual.
Recomenda-se um período de cicatrização de 5 – 6 meses 
antes da re-entrada, para garantir a estabilidade da inte-
gração das partículas. 

Tamanho das partículas
Os grânulos pequenos devem ser utilizados preferencial-
mente na região estética, para obter o melhor contorno da 
superfície. Também é benéfico utilizar os grânulos menores 
nos locais de defeito menores, como nos periodontais. Os 
grânulos grandes favorecem a revascularização dos defeitos 
maiores.

Combinação com osso autólogo
A combinação de maxresorb® com osso autólogo acrescenta 
uma atividade biológica (propriedades osteoindutoras e 
osteogênicas do osso autólogo), promovendo uma regene-
ração mais rápida e melhorando a formação do novo osso.

Disponível nos seguintes tamanhos

Código Descrição Produto

BO-20005 0,5 – 1,0 mm, 0,5 cc (ml) Grânulos pequenos 
maxresorb®

BO-20010 0,5 – 1,0 mm, 1,0 cc (ml)

BO-20105 0,8 – 1,5 mm, 0,5 cc (ml) Grânulos grandes 
maxresorb®

BO-20120 0,8 – 1,5 mm, 2,0 cc (ml)

PROPRIEDADES
Atributo Descrição
Origem Sintética

Composição Fosfato de cálcio bifásico (hidroxiapatita 60 % 
(HA), beta fosfato tricálcico 40 % (β-TCP))

Porosidade ~80 %

Tamanho dos poros 100 – 1000 µm

Cinética de degradação Reabsorção completa e natural (mediada pelas 
células); rápida reabsorção de β-TCP (3 - 6 meses), 
lenta reabsorção de HA (> 2 anos)

Tempo de cicatrização/integração 5 – 6 meses

Temperatura de armazenamento 5 – 30 °C

Vida útil 5 anos

Cortesia do Prof. Dr. Dr. Daniel Rothamel, 
Mönchengladbach/Alemanha
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Sintética

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Fácil manipulação maxresorb® inject é uma pasta pronta para ser utilizada. O design da seringa permite 

sua fácil aplicação no local do defeito. 

Viscosidade e 
moldabilidade

Por sua natureza viscosa e não-endurecível, maxresorb® inject é facilmente moldado 
no local do defeito. Ele se adapta aos contornos da superfície e permite o máximo 
contato com o osso.

Biofuncionalidade As partículas de nano-HA (tamanho ~15 – 50 nm) oferecem uma área superficial 
bastante grande para as interações celulares, e são rapidamente reabsorvidas. 
O componente nano-HA, que constitui cerca de 80 % do material, é reabsorvido dentro 
de 6 - 8 semanas. 
Os grânulos de maxresorb® ajudam a preservar o volume ao longo do tempo.

Reprodutibilidade e 
segurança

A tecnologia do processo químico utilizada na produção de maxresorb® inject garante 
a alta reprodutibilidade e segurança do material. Graças a sua composição 100 % sinté-
tica, não existe nenhum risco de infecção.

Não-endurecível maxresorb® inject é uma pasta óssea não-endurecível que promove a rápida regene-
ração óssea, pelo crescimento de vasos sanguíneos e células que atravessam sua estru-
tura porosa. 

maxresorb® inject é uma pasta óssea não-endurecível 
e pronta para ser usada, composta por gel de nano-HA 
à base de água e partículas de maxresorb®. Por ter uma 
composição específica, as propriedades viscosas de 
maxresorb® inject permitem efetuar com precisão a 
modelagem, a moldagem, o ajuste e a adesão total à 
superfície óssea ao redor do defeito. 

maxresorb® inject
Pasta de fosfato de cálcio bifásico

ENXERTOS ÓSSEOS

 
botiss biomaterials GmbH
Hauptstrasse 28
15806 Zossen
Germany

Bibliografia:
https://botiss-dental.com/pdf/maxresorb_LiteratureList.pdf
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PROPRIEDADES
Atributo Descrição
Origem Sintética

Composição Água + partículas de nano-hidroxiapatita (> 80 % 
de volume), grânulos maxresorb® (fosfato de cálcio 
bifásico) (< 20 % de volume)

Cinética de degradação 100 % reabsorvível em 4 fases:
1. Água (transportador)
2. HA ativa (nano-HA)
3. & 4. Fosfato de cálcio bifásico: reabsorção 
rápida de β-TCP, reabsorção lenta de HA (>2 anos)

Tempo de cicatrização/integração 4 – 6 meses

Temperatura de armazenamento 5 – 30 °C

Vida útil 2 anos

Cortesia do Dr. Frank Kistler, Landsberg a. L./
Alemanha

Aplicação
maxresorb® inject pode ser injetado diretamente no defeito 
com a seringa. Também é possível moldá-lo sobre o defeito 
antes da aplicação, ou aplicá-lo com uma espátula. A pasta 
vem pronta para ser utilizada, mas também pode ser mistu-
rada com sangue, osso autólogo ou materiais substitutos 
ósseos.

Recobrimento
maxresorb® inject deve ser sempre recoberto com uma 
membrana para estabilizar o material e garantir uma rege-
neração óssea perfeita.

Tempo de cicatrização e re-entrada
O período de cicatrização apropriado depende do paciente 
e do local do enxerto, e deve ser decidido pelo dentista com 
base na avaliação de cada caso individual.

Estabilidade do material
maxresorb® inject não é o material preferencial para 
aumentos maiores, por não ter estabilidade suficiente. 
O componente nano-HA, que constitui cerca de 80 % do 
material, é reabsorvido dentro de 6 - 8 semanas. O material 
é não-endurecível, ou seja, não endurece com a aplicação.

Temperatura de armazenamento
Certifique-se de que o maxresorb® inject seja armazenado 
à temperatura recomendada (5 - 30 °C). Temperaturas mais 
altas fazem com que a pasta seque. O congelamento do 
componente de água pode causar alterações nas proprie-
dades do material, que não podem ser revertidas.

Disponível nos seguintes tamanhos

Código Descrição Produto

BO-22005 1 seringa, 1 × 0,5 cc (ml) maxresorb® inject

BO-22010 1 seringa, 1 × 1,0 cc (ml)

BO-22025 1 seringa, 1 × 2,5 cc (ml)
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Derme Suína

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Estrutura de colágeno nativo 
preservada durante o processo de 
produção

Alta resistência à ruptura, graças às propriedades biomecânicas do 
pericárdio. Permite utilizar uma vasta gama de métodos de fixação, entre 
eles o uso de pinos e suturas, apesar de sua pequena espessura: apenas 

~ 0,15 mm.

Sua degeneração é lenta, 
uma vez que sua estrutura de 
colágeno natural possui várias 
camadas, em formato semelhante 
a uma colmeia, com ainda mais 
conteúdo de colágeno tipo III

A função de proteção prolongada resultante faz com que esta membrana 
seja recomendada, especialmente para procedimentos de aumenta de 
grande dimensão. 

Pequena espessura, de apenas 
0,15 mm

Facilita a manipulação do tecido mole, particularmente nos biotipos finos 
complexos.

Fácil manuseio e aplicação Pode ser cortada no formato e tamanho desejados, em condições secas 
ou úmidas. Não adere a si própria e aos instrumentos. Pode ser facilmente 
reposicionada, se necessário. Capacidade excepcional de adaptação ao 
contorno da superfície, após a reidratação.

A Jason® membrane é uma membrana de colágeno nativo obtida 
do pericárdio suíno, desenvolvida e fabricada para regeneração do 
tecido dentário. As propriedades benéficas biomecânicas e bioló-
gicas do pericárdio natural são preservadas durante o processo de 
produção.

MEMBRANAS

Jason® membrane
Membrana de pericárdio

 
botiss biomaterials GmbH
Hauptstrasse 28
15806 Zossen
Germany

Bibliografia:
https://www.botiss-dental.com/pdf/Jason_LiteratureList.pdf
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PROPRIEDADES
Atributo Descrição
Origem Pericárdio suíno

Composição Colágeno nativo tipo I e III

Estrutura Estrutura de colágeno natural multicamadas, sem 
lado específico

Espessura 0,05 – 0,35 mm (~ 0,15 mm)

Fixação Geralmente não é necessária, graças à boa 
adaptação à superfície, mas é possível (por meio de 
pinos, suturas ou parafuso)

Tempo de degeneração Degradação lenta com função de proteção prolon-
gada (12 a 24 semanas)

Temperatura de armazenamento Temperatura ambiente (< 30 °C)

Vida útil 3 anos

Cortesia do Prof. Dr. Dr. Daniel Rothamel, 
Mönchengladbach/Alemanha

APLICAÇÃO E MANUSEIO

Reidratação 
A Jason® membrane pode ser aplicada seca ou reidratada 
em solução salina estéril ou em sangue. A aplicação inicial 
da membrana seca, seguida pela aplicação do material de 
enxerto, é particularmente benéfica para o aumento lateral 
de defeitos fora do contorno do rebordo. Após a reidratação, 
Jason® membrane apresenta uma excepcional capacidade 
de adaptação aos contornos da superfície. Como não é 
aderente, pode ser facilmente reposicionada, se necessário.

Aplicação
Um dos lados da Jason® membrane é ligeiramente mais 
liso e possui a marca "G” no canto superior direito. Este lado 
deve ser aplicado contra a gengiva ou o tecido mole. O lado 
ligeiramente mais rugoso da Jason® membrane deve ficar 
voltado para o osso. Contudo, se a membrana for aplicada ao 
contrário, isso não constitui um problema. Se houver algum 
efeito clínico, este será mínimo, principalmente por causa 
da função protetora a longo prazo da Jason® membrane. A 
Jason® membrane deve ser cortada e aplicada de forma a 
sobrepor-se às paredes do defeito em no mínimo 2 - 3 mm. 
Dessa forma, ficará em contato direto com o osso, evitando 
o crescimento lateral do tecido conjuntivo gengival.

Fixação
A Jason® membrane apresenta uma extraordinária resis-
tência à ruptura, em várias direções. Por isso, pode ser 
facilmente fixada com pinos, suturas ou mesmo como 
parafusos, sem se romper. Porém, sua excelente adesão às 
paredes ósseas torna a fixação adicional desnecessária, na 
maioria dos casos.

Exposição
A exposição da Jason® membrane deve ser evitada, uma 
vez que a rápida reabsorção bacteriana reduz significativa-
mente a função protetora desta membrana fina. No caso de 
deiscência, a ferida normalmente cicatriza sem complica-
ções, pela formação de tecido de granulação livre.

Moldagem
A Jason® membrane pode ser cortada no tamanho e no 
formato desejados com uma tesoura - desde que perma-
neça estéril. Pode ser útil utilizar templates apropriados para 
definir o tamanho necessário da membrana.

Disponível nos seguintes tamanhos

Código Descrição Produto

BO-681520 15 × 20 mm Jason® membrane

BO-682030 20 × 30 mm

BO-683040 30 × 40 mm
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Derme Suína

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

A membrana Flex™ oferece flexibilidade e resistência em uma 
proteção de fácil manuseio e fácil sutura, para suporte do tecido 
mole e contenção do enxerto. Meticulosamente fabricada a partir de 
colágeno suíno intacto altamente purificado e minimamente reticu-
lada, é biocompatível e reabsorvível de forma previsível. Adapta-se 
naturalmente aos defeitos e contornos – além disso, é fácil de repo-
sicionar. Depois de posicionada, pode ser firmemente ancorada ao 
tecido adjacente, com risco mínimo de ruptura ou descolamento, 
graças a sua alta resistência à remoção da sutura.*

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.
Permite fazer suturas ou usar tachas facilmente, para uma instalação simples, 
porém segura. 

Resistência confiável A comprovada resistência biomecânica melhora a garantia da fixação.*

Promove a cicatrização 
da ferida

Protege a área do enxerto contra a infiltração indesejada de tecido mole durante a fase 
inicial de cicatrização, porém permitindo a transferência de nutrientes saudáveis.
A reabsorção é feita de forma previsível por 3 a 4 meses, ao mesmo tempo em que o 
novo colágeno hospedeiro é regenerado.*

Reticulação mínima O tecido de peritônio suíno intacto proporciona uma resistência inerente, sendo 
também minimamente reticulado para controlar o tempo de reabsorção e o manuseio.

*Dados em arquivo do fabricante

MEMBRANAS

 
Collagen Matrix, Inc.
15 Thornton Road
Oakland New Jersey 07436
USA

Bibliografia:
Li et al., Materials Science, 2015
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Cortesia do Prof. Carlos Nemcovsky

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
 ѹ É fácil de manusear e aplicar, uma vez que não tem um 

lado específico
 ѹ Com excelente flexibilidade, recobre facilmente os 

defeitos e adapta-se naturalmente aos contornos
 ѹ Flexibilidade na instalação, pois pode ser facilmente 

reposicionada para uma instalação precisa
 ѹ Pode ser aplicada seca ou hidratada
 ѹ Mesmo quando hidratada, não adere às luvas ou 

instrumentos
 ѹ Permite fazer suturas ou usar tachinhas facilmente, para 

uma instalação simples, porém segura

PROPRIEDADES
Atributo Descrição

Origem Peritônio suíno

Composição Colágeno tipos I e III

Estrutura Minimamente reticulada com glutaraldeído

Espessura 0,5 mm

Tempo de degeneração 12 – 16 semanas

Temperatura de 
armazenamento

Temperatura ambiente (15 – 30 °C)

Vida útil 3 anos
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Derme Suína

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Estrutura de colágeno 
nativo preservada 
durante o processo de 
produção

A rede de colágeno densa com poros naturais e superfície rugosa favorece a rápida 
integração ao tecido adjacente.

Rápida angiogênese 
graças aos poros 
inerentes à pele suína 
nativa

Facilita a vascularização da área do defeito, enquanto a membrana forma uma barreira 
que impede o crescimento do tecido mole.

Função de proteção 
intermediária

Manutenção da função de proteção necessária na maior parte das indicações.

Fácil aplicação e 
manuseio

Particularmente adequada no tratamento de defeitos menores e defeitos ósseos 
periodontais. 
Pode ser cortada no formato e tamanho desejados, em condições secas ou úmidas. 
Não adere a si própria e aos instrumentos. Pode ser facilmente reposicionada, se 
necessário. Capacidade excepcional de adaptação ao contorno da superfície, após a 
reidratação.

 
botiss biomaterials GmbH
Hauptstrasse 28
15806 Zossen
Germany

Bibliografia:
https://botiss-dental.com/pdf/collprotect_membrane_LiteratureList.pdf

collprotect® membrane
Membrana de derme

A collprotect® membrane é uma membrana de colágeno 
nativo feita de derme suína. Seu processo de limpeza 
em várias etapas garante a remoção de todos os compo-
nentes antigênicos e não colagenosos, ao mesmo tempo 
em que preserva sua estrutura de colágeno natural.

MEMBRANAS
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PROPRIEDADES
Atributo Descrição
Origem Derme suína

Composição Colágeno nativo tipo I e III

Estrutura Estrutura de colágeno denso com poros naturais

Espessura 0,2 – 0,5 mm (~ 0,4 mm)

Fixação Não é necessária, graças à boa adaptação à super-
fície, mas é possível (por meio de pinos ou sutura)

Tempo de degeneração Função de proteção intermediária (8 – 12 semanas)

Temperatura de armazenamento Temperatura ambiente (< 24 °C)

Vida útil 5 anos

Cortesia do Dr. Michael Erbshäuser, Mühldorf am 
Inn/Alemanha

APLICAÇÃO E MANUSEIO

Reidratação
A collprotect® membrane pode ser aplicada seca ou reidra-
tada em solução salina estéril ou em sangue recolhido do 
defeito. Especialmente no caso de aumentos laterais, é 
indicado aplicar uma membrana seca antes de aplicar o 
material de enxerto. Após a reidratação, a membrana pode 
ser dobrada sobre o defeito e facilmente reposicionada, se 
necessário.

Fixação
Normalmente, a fixação não é necessária, graças à excelente 
capacidade da collprotect® membrane de aderir ao tecido 
subjacente e de se adaptar aos contornos da superfície. 
Porém, a collprotect® membrane pode ser fixada com pinos 
e suturas, se desejado.

Moldagem
A membrana pode ser facilmente cortada com uma tesoura 
ou bisturi, de acordo com o formato do defeito. Recomen-
da-se cortar a membrana no estado seco antes da aplicação, 
embora também seja possível moldar a membrana após a 
reidratação.

Exposição
No caso de deiscência, a ferida normalmente cicatriza sem 
complicações, pela formação de tecido de granulação e pela 
livre contração. Contudo, a exposição da membrana deve ser 
evitada, uma vez que a rápida absorção bacteriana reduz 
significativamente sua função de proteção. Em situações 
de instabilidade do tecido mole, ou se houver previsão de 
deiscência da ferida, recomenda-se recobrir a collprotect® 
membrane com esponja de colágeno para proteger a área 
da ferida.

Disponível nos seguintes tamanhos

Código Descrição Produto

BO-601520 15 × 20 mm collprotect® membrane

BO-602030 20 × 30 mm

BO-603040 30 × 40 mm
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A permamem® é uma membrana biocompatível excepcionalmente 
fina, não-reabsorvível, biologicamente inerte, composta por poli-
tetrafluoretileno (PTFE) de alta densidade. A permamem® preserva 
suas características estruturais durante a implantação inicial e ao 
longo do tempo. Graças a sua estrutura densa, a membrana atua 
como uma proteção eficiente contra a penetração bacteriana 
e celular, podendo assim ser deixada exposta para a cicatrização 
aberta em certas indicações.

permamem®
Membrana de PTFE de alta densidade

Segurança A permamem® é uma membrana protetora 100% sintética, e por isso não existe 
nenhum risco de transmissão de doenças.

Impermeável a 
bactérias

A membrana é composta por PTFE biologicamente inerte de alta densidade, que atua 
como uma proteção eficiente contra a penetração bacteriana e celular, podendo assim 
ser usada na cicatrização aberta do alvéolo cirúrgico ou na preservação do rebordo.

Propriedades de 
manutenção de 
espaço 

A estabilidade da forma da permamem® favorece seu manuseio, permitindo que seja 
usada para deixar espaço para a regeneração do defeito subjacente, sem o colapso 
espontâneo da membrana e do tecido mole sobreposto. 

Fácil manuseio e 
aplicação

Fácil manuseio graças a sua natureza fina (espessura ~ 0,08 mm). Nos procedimentos 
de cicatrização aberta, a permamem® pode ser facilmente removida após o tempo de 
cicatrização desejado com uma pinça. As bordas arredondadas da membrana evitam o 
trauma do tecido mole.

Sintética

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

MEMBRANAS

 
botiss biomaterials GmbH
Hauptstrasse 28
15806 Zossen
Germany
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Cortesia do Dr. Axel Wöst, Bad Honnef/
Alemanha

PROPRIEDADES

APLICAÇÃO E MANUSEIO

Disponível nos seguintes tamanhos

Código Descrição Produto

BO-801520 15 × 20 mm permamem®

BO-802030 20 × 30 mm

BO-803040 30 × 40 mm

Fixação 
A permamem® deve ser sempre imobilizada no local 
receptor com pinos, parafusos ou suturas. 

Moldagem
A membrana pode ser cortada no tamanho e no formato 
desejados com uma tesoura ou um bisturi, desde que 
permaneça estéril.  

Exposição 
A permamem® membrane é um material temporariamente 
implantável que previne a integração e passagem de bacté-
rias pelos pequenos poros do material, permitindo assim a 
cicatrização intencionalmente aberta da membrana. Porém, 
a membrana também pode ser recoberta pelo retalho para 
uma cicatrização por primeira intenção. 

Remoção 
O tempo de remoção depende da indicação (consulte as 
instruções de utilização). A membrana exposta pode ser 
facilmente removida com uma pinça. Se for realizado uma 
cicatrização por primeira intenção durante a aplicação 
da membrana, será necessário abrir o local cirúrgico para 
removê-la. Após a remoção de permamem®, o processo de 
cicatrização primária e a re-epitelização do tecido mole rege-
nerador ficarão concluídos dentro de um mês.

Atributo Descrição

Origem Sintética

Composição Politetrafluoretileno (PTFE) de alta densidade

Espessura ~ 0,08 mm

Fixação Fácil fixação com suturas ou pinos

Temperatura de 
armazenamento

Temperatura ambiente (< 30 °C)

Vida útil 3 anos
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mucoderm® oferece uma alternativa segura, em algumas indicações, 
ao tecido conjuntivo do próprio paciente. Esta matriz de colágeno, 
estável, tridimensional e de origem da derme suína, é utilizada para 
a reposição do tecido mole, contribuindo para a rápida revasculari-
zação e integração dos tecidos, considerando cor e textura.

Derme SuínaENXERTOS DE TECIDO MOLE

mucoderm® 
Enxerto de colágeno suíno em 3D

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Segurança e 
biocompatibilidade

O processo de limpeza específico, certificado, em vários estágios da mucoderm® 
remove com eficácia todas as proteínas e células não colagenosas, bem como poten-
ciais substâncias imunogênicas, bactérias e vírus. Por isso, mucoderm® é uma matriz de 
colágeno tipo I e III absolutamente segura e pura. mucoderm® é biocompatível e favo-
rece a adesão e proliferação de fibroblastos e células endoteliais. 

Matriz tridimensional A exclusiva estrutura porosa faz da mucoderm® o arcabouço ideal para o cresci-
mento de vasos sanguíneos e células, e promove a rápida integração tecidual e 
revascularização.²,³

Alta resistência à 
tensão

Por causa da estabilidade estrutural, mucoderm® pode ser
• estabilizada por sutura, pino ou parafuso
• facilmente cortada nos tamanhos e formatos desejados
• facilmente inserida pela técnica de tunelização, sem risco de rasgar a matriz.

Estrutura semelhante à 
do tecido humano

mucoderm® é uma alternativa viável ao enxerto autógeno, em diversas indicações:
• Integra-se totalmente ao tecido do próprio paciente no prazo de 6 - 9 meses. 
• Reduz o desconforto do paciente e a morbidade do local doador.

 
botiss biomaterials GmbH
Hauptstrasse 28
15806 Zossen
Germany

Bibliografia:
https://botiss-dental.com/pdf/mucoderm_LiteratureList.pdf
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PROPRIEDADES
Atributo Descrição

Origem Derme suína

Composição Colágeno nativo tipo I e III

Espessura 1,2 – 1,7 mm

Tempo de cicatrização/integração 6 – 9 meses

Temperatura de armazenamento Temperatura ambiente (< 24 °C)

Vida útil 5 anos
Cortesia de Dr. Algirdas Puišys, Vilnius/Lituânia

APLICAÇÃO E MANUSEIO

Reidratação
É necessário reidratar a mucoderm® em solução salina 
estéril ou sangue durante 5 a 20 minutos, antes da aplicação. 
O tempo de reidratação depende da técnica aplicada e da 
flexibilidade desejada para a matriz. Quanto maior o tempo 
de reidratação, maior a flexibilidade da mucoderm®.⁴

Corte
Após a reidratação, o formato e o tamanho da matriz 
mucoderm® podem ser facilmente adaptados ao defeito. 
Para isso, corte-a no tamanho desejado utilizando um bisturi 
ou uma tesoura. 

Se a mucoderm® for reidratada por 
pouco tempo e, por esse motivo, 
não estiver tão flexível, você pode 
cortar ou arredondar suas bordas 
para evitar a perfuração do tecido 
gengival, durante o fechamento do 

retalho. Para o recobrimento de recessões múltiplas, a 
mucoderm® pode ser alongada, cortando-se a matriz em 
lados alternados (técnica de reticulação prévia, ou mesh-
-graft) puxando-se as duas extremidades para esticá-la.

Exposição
A indicação determina se a mucoderm® deve ser recoberta 
ou se deve ficar exposta. A exposição da mucoderm® deve 
ser sempre evitada no tratamento de defeitos de recessão. 
Deve-se garantir que o retalho reposicionado cubra total-
mente a matriz. A cobertura completa da matriz garante 

o crescimento dos vasos sanguíneos e das células a partir 
do retalho sobreposto, e assim, a rápida incorporação do 
enxerto. A exposição precoce pode levar a uma rápida reab-
sorção e contaminação da matriz mucoderm®, causando 
falha no enxerto de tecido mole. A cicatrização aberta só é 
possível se pequenas partes da matriz estiverem expostas, e 
a revascularização puder ocorrer a partir das margens adja-
centes do retalho. A cicatrização aberta também é possível 
se a mucoderm® estiver fixada bem próxima ao periósteo 
subjacente, por exemplo, se você quiser aumentar a faixa de 
gengiva queratinizada, mas não a espessura tecidual. 

Fixação
Quando se prepara um retalho de espessura parcial, a 
mucoderm® deve ser suturada ao periósteo intacto, para 
garantir o contato próximo entre a matriz e o leito da ferida 
periosteal. Podem ser utilizadas suturas simples ou em X. 
Recomendamos a utilização de suturas absorvíveis.

Cuidados pós-operatórios
Após a cirurgia, deve-se evitar qualquer trauma mecânico no 
local tratado. Os pacientes devem ser instruídos a não esco-
varem os dentes sobre a área operada, até 4 semanas após a 
cirurgia. A prevenção da placa pode ser feita com a utilização 
de um antisséptico bucal com solução de clorexidina a 0,2 %. 
Após a cirurgia, o paciente deve ser examinado semanal-
mente, para controle da placa e avaliação do processo de 
cicatrização.

Disponível nos seguintes tamanhos

Código Descrição Produto

BO-701520 15 × 20 mm mucoderm®

BO-702030 20 × 30 mm

BO-703040 30 × 40 mm
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A formação de um coágulo estável é de grande importância para a 
regeneração de alvéolos frescos, mas também para a cicatrização 
da ferida cirúrgica; para ajudar neste processo, pode-se utilizar 
collacone®.

Derme SuínaHEMOSTÁTICO

collacone®
Plug de colágeno hemostático

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Colágeno natural 
(tipo I) com efeito 
hemostático local de 
alta eficiência

collacone® ajuda a estabilizar o coágulo sanguíneo e a controlar o sangramento, 
quando aplicado após a extração do dente ou para recobrir feridas orais menores ou 
locais de coleta de biópsia. 

A aplicação de collacone® é particularmente benéfica nos pacientes com comprometi-
mento hemostático, para prevenir eventos de sangramento pós-operatório.¹

Rápida captação do 
sangue

Graças a suas propriedades hidrofílicas e sua estrutura altamente porosa, collacone® 
absorve o sangue com rapidez.

Absorção em cerca de 
2 - 4 semanas

Ideal para proteção da ferida. Previne a penetração de partículas de alimentos e saliva 
no local da ferida.

Fácil manipulação collacone® é um cone moldável e estável à umidade. 
O formato cônico facilita a aplicação. 

Proteção da ferida O formato cônico ajustável protege a área da ferida contra a entrada de alimentos e 
bactérias. 

 
botiss biomaterials GmbH
Hauptstrasse 28
15806 Zossen
Germany

Bibliografia:
https://www.botiss-dental.com/pdf/Jason_fleece_collacone_LiteratureList.pdf
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APLICAÇÃO E MANUSEIO

PROPRIEDADES
Atributo Descrição
Origem Derme suína

Composição Colágeno do tipo I

Tamanho Altura 16 mm, parte inferior ∅ 11 mm, parte 
superior ∅ 7 mm

Tempo de degeneração 2 - 4 semanas; é totalmente absorvida 

Comportamento do produto A esponja hemostática colagênica ajuda na 
formação do coágulo sanguíneo e no controle do 
sangramento.

Temperatura de armazenamento Temperatura ambiente (< 24 °C)

Vida útil 5 anos

Cortesia do Dra. Eleni Kapogianni, Berlim/
Alemanha

Hemostasia local eficiente
O colágeno natural de collacone® possui um efeito hemos-
tático inerente. O colágeno interage direta ou indiretamente 
com os receptores nos trombócitos, o que induz sua agre-
gação e, portanto, a hemostasia.

Fixação 
Em contato com a superfície úmida da ferida, collacone® 
adere à superfície e forma uma ligação geleificada com o 
sangue. Recomenda-se sua fixação por suturas em cruz ou 
de suporte para manter o cone fixo, quando aplicado em 
alvéolos de extração.

Reidratação
De forma geral, collacone® é aplicada seca, uma vez que a 
imersão ou o umedecimento da esponja de colágeno antes 
da implantação pode prejudicar suas propriedades hemos-
táticas. collacone® absorve o sangue rapidamente, no local 
do defeito.

Disponível nos seguintes tamanhos

Código Descrição Produto

BO-511112 Altura 16 mm, largura 
inferior 11 mm, largura 
superior 7 mm

collacone®
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Quando aplicado às superfícies limpas da raiz do dente, a compo-
sição de proteína exclusiva do Straumann Emdogain® FL é capaz de 
induzir a regeneração de todos os tecidos periodontais: cemento, 
ligamento periodontal, osso alveolar e gengiva.

Derme Suína

Straumann® Emdogain® FL
Regeneração periodontal sem retalho

Menos cirurgias A adição de Emdogain® na fase inicial da terapia periodontal ajuda a evitar a cirurgia, 
solucionando 42% das bolsas de forma não cirúrgica²⁰

Mais eficaz Reduziu significativamente a profundidade da bolsa à sondagem, em comparação com 
o procedimento SRP sem Emdogain²² 

Mais eficiente Resultados semelhantes aos 12 e 24 meses, como se a cirurgia tivesse sido realizada²¹

Menos dor e 
inflamação

As propriedades de cicatrização da ferida de Emdogain® reduzem a dor relatada pelos 
pacientes e os marcadores de inflamação geral²³

Minimamente invasiva Permite realizar um procedimento menos invasivo, graças à nova cânula mais fina²⁰, 
com diâmetro semelhante ao de uma sonda periodontal

Aplicador mais fino, 
para uso sem retalho

Agora é possível obter a regeneração periodontal completa sem cirurgia com retalho 
aberta, para bolsas com profundidade de 5 – 9 mm, após a realização dos procedi-
mentos de raspagem e aplainamento da raiz (SRP)²⁰

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

STRAUMANN® EMDOGAIN®

 
Institut Straumann AG 
Peter-Merian-Weg 12
4002 Basel
Switzerland
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PROPRIEDADES
Atributo Descrição

Origem Polpa de dentes não-erupcionados de suínos

Composição Derivado da matriz de esmalte, alginato de 
propileno glicol (APG), água

Estrutura Gel pronto para ser utilizado

Temperatura de armazenamento Armazenar na geladeira (2 – 8 °C) 

Vida útil 2 anos

Especialização e excelente suporte clínico
Após décadas de sucesso clínico na cirurgia regenerativa 
periodontal e graças à introdução de um novo aplicador, 
Emdogain®, o único gel que contém derivado da matriz de 
esmalte, pode agora ser aplicado sem retalho em bolsas 
periodontais, após a raspagem e o aplainamento da raiz.

Eficaz
Emdogain® FL torna os procedimentos mais eficazes e 
elimina mais bolsas periodontais, como parte do processo 
de desbridamento periodontal.²⁰

Menos invasivo
O uso de Emdogain® FL em uma abordagem sem retalho 
gera resultados clínicos semelhantes a quando o Emdogain® 
é aplicado em uma cirurgia com retalho, após 12 e 24 meses.²² 

Conforto do paciente
Além disso, melhora a qualidade de vida dos pacientes, redu-
zindo a dor, o inchaço e a inflamação sistêmica.²⁰

TRATAMENTO

PPD ≥ 9 mmIncisivo central esquerdo antes do tratamento

Fotos por cortesia do Dr. Orest G Komarnyckyj DDS, 
Phoenix, AZ, EUA

Produto Código

Emdogain® FL 0,15 ml

1 x Emdogain® FL 0,15 ml
1 x PrefGel® 0,6 ml
2 x cânulas

075.130

Emdogain® FL 0,3 ml

1 Emdogain® FL 0,3 ml
1 x PrefGel® 0,6 ml
2 x cânulas

075.131

PPD = 1 – 2 mm3 anos após tratamento com Straumann® 
Emdogain® FL

Resultados de 3 anos após regeneração periodontal sem 
retalho com Emdogain® FL.

Disponível nos seguintes tamanhos

APLICAÇÃO E MANUSEIO

Cortesia do Prof. Mario Aimetti, Universidade de 
Turim, Itália
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Derme Suína

O Straumann® Emdogain® é um gel exclusivo contendo derivados de 
matriz de esmalte. Essa mistura de proteínas naturais pode induzir 
processos biológicos que normalmente ocorrem durante o desen-
volvimento do periodonto, e pode estimular determinadas células 
envolvidas no processo de cicatrização dos tecidos moles e duros.

STRAUMANN® EMDOGAIN®

Straumann® Emdogain®
Cirurgia periodontal e cicatrização da ferida oral

Emdogain® induz 
a uma verdadeira 
regeneração

Ao modular o processo de cicatrização da ferida, Emdogain® induz a regeneração de 
uma adesão funcional nos procedimentos periodontais (conforme demonstrado por 
dados de estudos histológicos com humanos⁵,⁶) 

Emdogain® melhora a 
cicatrização da ferida 
nos procedimentos de 
cirurgia oral

Ao promover a angiogênese⁷,⁸, modular a produção de fatores relacionados à infla-
mação⁹ e graças a seu efeito antimicrobiano em relação aos patógenos orais¹⁰, 
Emdogain® acelera o processo de cicatrização da ferida nos procedimentos de cirurgia 
oral¹¹ 

Emdogain® aumenta 
a previsibilidade dos 
seus procedimentos 
periodontais

Emdogain® gera: 
• a melhoria significativa dos parâmetros clínicos nos defeitos intraósseos, em 

comparação com procedimentos de desbridamento com retalho aberto executados 
isoladamente¹²

• a melhoria do recobrimento radicular obtido, quando utilizado em um retalho coro-
nalmente avançado (CAF), em comparação com a utilização exclusiva de CAF¹³, e gera 
resultados comparáveis à combinação de CAF + Enxerto de tecido conjuntivo¹⁴

Emdogain® contribui 
para a satisfação do 
paciente

• Quando utilizado para tratar defeitos intraósseos, Emdogain® ajuda a melhorar o 
prognóstico odontológico do paciente

• Quando utilizado normalmente em procedimentos de cirurgia oral, Emdo-
gain® acelera o fechamento da ferida¹⁵, e reduz a dor e o inchaço do período 
pós-operatório¹⁶

• Quando utilizado em procedimentos de cirurgia periodontal plástica ao redor dos 
dentes e implantes, Emdogain® pode melhorar os resultados estéticos, uma vez que 
acelera a cicatrização da ferida

Emdogain® é fácil de 
aplicar

Por ser na forma de gel, Emdogain® é fácil de aplicar, mesmo nos defeitos de difícil 
acesso

Emdogain® lhe traz 
tranquilidade 

Emdogain® é embasado por uma vasta documentação clínica, de longa data. O produto 
está documentado em mais de 1000 publicações científicas, incluindo 600 publicações 
clínicas¹⁷ e dados coletados durante 10 anos¹⁴,¹⁸

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

 
Institut Straumann AG 
Peter-Merian-Weg 12
4002 Basel
Switzerland

Consulte as instruções de utilização disponíveis em ifu.straumann.com
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PROPRIEDADES
Atributo Descrição

Origem Polpa de dentes não-erupcionados de suínos

Composição Derivado da matriz de esmalte, alginato de propileno 
glicol (APG), água 

Estrutura Gel pronto para ser utilizado

Temperatura de armazenamento Armazenar na geladeira (2 – 8 °C)

Vida útil 2 anos

Emdogain® na regeneração oral
A periodontite está associada à perda dos tecidos de susten-
tação dos dentes, sendo irreversível e o principal motivo da 
perda de dentes, se não for tratada. Emdogain® é o padrão 
de ouro quando se trata de induzir à regeneração dos 
tecidos periodontais perdidos de uma forma fácil, segura e 
previsível. Estudos clínicos longitudinais demonstram que 
Emdogain® pode efetivamente ajudar a salvar os dentes e a 
reverter as recessões gengivais.

Emdogain® na cicatrização de feridas
À medida que a estética, o conforto e a eficiência se tornam 
cada vez mais importantes na Implantodontia, Emdogain® 
é a solução que você procura. Emdogain® acelera a cicatri-
zação e minimiza o desconforto para os pacientes, uma vez 
que reduz a dor e o inchaço e acelera a recuperação. Além 
disso, dá início a uma reabilitação natural, que produz resul-
tados estéticos.

TRATAMENTO

20 anos após tratamento 
com Straumann® Emdogain®

Antes do tratamento com 
Straumann® Emdogain®

Cortesia do Prof. Carlos Nemcovsky

8 meses após tratamento 
com Straumann® Emdogain®

Cortesia do Prof. Giovanni Zucchelli

Antes do tratamento com 
Straumann® Emdogain®

Produto Código

Emdogain® Singlepack

1 × Straumann® Emdogain® 0,15 ml 075.127W

1 × Straumann® Emdogain® 0,3 ml 075.101W

1 × Straumann® Emdogain® 0,7 ml 075.102W

Emdogain® Multipack

3 × Straumann® Emdogain® 0,3 ml
3 × Straumann® PrefGel® 0,6 ml

075.114W

3 × Straumann® Emdogain® 0,7 ml
3 × Straumann® PrefGel® 0,6 ml

075.116W

Emdogain® 5-Pack

5 × Straumann® Emdogain® 0,15 ml 075.098W

PrefGel®

5 × Straumann® PrefGel® 0,6 ml 075.203W

Disponível nos seguintes tamanhos

APLICAÇÃO E MANUSEIO
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Produto Imagem Descrição Material Código
Kit básico
Estojo de fixação 
Straumann® Bone Block

Estojo para brocas, miniparafusos e chave 
para fixação Bone Block, comprimento 
130 mm, largura 118 mm, largura 25 mm

Termo-
plástico

041.032

Fresa ∅ 1,5 mm para 
perfuração de parafuso 
de enxerto

Comprimento 37 mm, stop 20 mm, 
∅ 1,5 mm

Aço 
inoxidável

044.125

Fresa ∅ 1,25 mm para 
perfuração de parafuso 
de enxerto

Comprimento 37 mm, stop 16 mm, 
∅ 1,25 mm

044.126

Parafuso de implante 
em cruz

Comprimento 8 mm, ∅ 1,5 mm, embalagem 
de 5 peças

Ti 042.700V5

Comprimento 10 mm, ∅ 1,5 mm, 
embalagem de 5 peças

042.701V5

Comprimento 12 mm, ∅ 1,5 mm, 
embalagem de 5 peças

042.702V5

Comprimento 14 mm, ∅ 1,5 mm, 
embalagem de 5 peças

042.703V5

Chave Completo, com lâmina de chave e dispo-
sitivo de suporte para os parafusos do 
implante, cabeça em cruz ∅ 1,5 mm, 
comprimento 160 mm

Al/aço 
inoxidável

040.360

Peças sobressalentes
Lâmina de chave Para parafusos do implante, cabeça em cruz 

∅ 1,5 mm, comprimento 69 mm
Aço 
inoxidável

046.256

Dispositivo de suporte 
de parafuso

Para lâmina de chave 046.256, 
comprimento 45 mm

046.257

Cabo de chave Para lâmina de chave 046.256, 
comprimento 100 mm

Al/aço 
inoxidável

046.258

Cortador para maxgraft® cortico
cortico trimmer® Instrumento para adaptação de maxgraft® 

cortico
Ti BO-34000

Instrumentos de fixação Bone Block
INSTRUMENTOS

Produto Imagem Descrição Material Código
Kit de pinos de titânio botiss

Kit de pinos de titânio 
botiss

1 ⊗ aplicador
1 ⊗ dispensador para 15 pinos de titânio
1 ⊗ pinos de titânio 3 mm (10 unidades)

BO-440000

Pinos de titânio botiss 
3 mm

Pinos de titânio 3 mm (10 unidades) BO-440310

Kit de pinos de titânio botiss
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Produto Imagem Descrição Material Código

Kit cirúrgico

Kit cirúrgico AlloGraft 
Ring

Bandeja de instrumentos completa, com 
todos os instrumentos para a técnica 
cirúrgica AlloGraft Ring

Aço 
inoxidável

BK-33000

Tampas de fechamento

Tampa de fechamento e 
fixação NC estéril

Tampa de fechamento e fixação NC, 
∅ 5,5 mm

Ti 024.2220S

Tampa de fechamento e 
fixação RC estéril

Tampa de fechamento e fixação RC, 
∅ 5,5 mm

024.4220S

Instrumentos para kit cirúrgico

Broca piloto ∅ 2 mm ∅ externo 2 mm Aço 
inoxidável

BK-33001

Trefina 6 mm ∅ externo 6 mm BK-33002

Trefina 7 mm ∅ externo 7 mm BK-33003

Aplainador 6 mm ∅ externo 6 mm BK-33006

Aplainador 7 mm ∅ externo 7 mm BK-33007

Tulipa de diamante BK-33004

Disco de diamante BK-33005

Fixação de AlloGraft 
Ring, pinça

BK-33010

Fixação de AlloGraft Ring 
Sinus, pinça

BK-33016

Bandeja e rack de instrumentos

Bandeja de instrumentos 
AlloGraft Ring

Bandeja de instrumentos AlloGraft 
Ring, vazia, comprimento 135 mm, 
largura 177 mm, altura 39 mm

Aço 
inoxidável

BK-33009

Rack para instrumentos Rack de instrumentos AlloGraft Ring para 
12 instrumentos com eixo, comprimento 25 
mm, altura 51 mm, largura 60 mm

BK-33008

Instrumentos do AlloGraft Ring

 Institut Straumann AG 
Peter-Merian-Weg 12, 4002 Basel, Switzerland 
(para números com o código 0xy)

 Ustomed Instrumente, Ulrich Storz GmbH & Co. KG
Bischof-Sproll-Strasse 2, 78532 Tuttlingen, Germany
(para números com os códigos BO-xy e BK-xy)
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Amamos os nossos sapatos do cotidiano, nosso tênis desgastado, favorito. Mas você os usaria para escalar uma parede? Para 
esquiar? Ou caminhar? Os polivalentes podem servir para as nossas atividades diárias, mas os desafios necessitam de uma 
solução específica para garantir o máximo desempenho e segurança. É por isso que fornecemos o que acreditamos ser o 
mais amplo portfólio de biomateriais. Uma seleção de soluções para superar qualquer obstáculo que você possa enfrentar. 
Produtos que permitem você ir na horizontal e na vertical. Produtos com o “controle” ideal para o manuseio e produtos 
que geram excelentes resultados estéticos. Obviamente, também oferecemos o “bom e velho tênis” de sua prática diária. 
É assim que você domina seus desafios.
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Domine qualquer desafio.
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Straumann® XenoGraft e XenoFlex
Domine os casos diários.
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Amamos os nossos sapatos do cotidiano, nosso tênis desgastado, favorito. Mas você os usaria para escalar uma parede? Para 
esquiar? Ou caminhar? Os polivalentes podem servir para as nossas atividades diárias, mas os desafios necessitam de uma 
solução específica para garantir o máximo desempenho e segurança. É por isso que fornecemos o que acreditamos ser o 
mais amplo portfólio de biomateriais. Uma seleção de soluções para superar qualquer obstáculo que você possa enfrentar. 
Produtos que permitem você ir na horizontal e na vertical. Produtos com o “controle” ideal para o manuseio e produtos 
que geram excelentes resultados estéticos. Obviamente, também oferecemos o “bom e velho tênis” de sua prática diária. 
É assim que você domina seus desafios.
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Straumann® XenoFlex
Domine a flexibilidade.

[ BIOMATERIAIS ]
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Amamos os nossos sapatos do cotidiano, nosso tênis desgastado, favorito. Mas você os usaria para escalar uma parede? Para 
esquiar? Ou caminhar? Os polivalentes podem servir para as nossas atividades diárias, mas os desafios necessitam de uma 
solução específica para garantir o máximo desempenho e segurança. É por isso que fornecemos o que acreditamos ser o 
mais amplo portfólio de biomateriais. Uma seleção de soluções para superar qualquer obstáculo que você possa enfrentar. 
Produtos que permitem você ir na horizontal e na vertical. Produtos com o “controle” ideal para o manuseio e produtos 
que geram excelentes resultados estéticos. Obviamente, também oferecemos o “bom e velho tênis” de sua prática diária. 
É assim que você domina seus desafios.
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cerabone®
Dominando a proteção.
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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

© Institut Straumann AG, 2019. Todos os direitos reservados.
A Straumann® e/ou outras marcas comerciais e logotipos da Straumann® mencionados 
neste documento são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Straumann 
Holding AG e/ou suas afiliadas.

Amamos os nossos sapatos do cotidiano, nosso tênis desgastado, favorito. Mas você os usaria para escalar uma parede? Para 
esquiar? Ou caminhar? Os polivalentes podem servir para as nossas atividades diárias, mas os desafios necessitam de uma 
solução específica para garantir o máximo desempenho e segurança. É por isso que fornecemos o que acreditamos ser o 
mais amplo portfólio de biomateriais. Uma seleção de soluções para superar qualquer obstáculo que você possa enfrentar. 
Produtos que permitem você ir na horizontal e na vertical. Produtos com o “controle” ideal para o manuseio e produtos 
que geram excelentes resultados estéticos. Obviamente, também oferecemos o “bom e velho tênis” de sua prática diária. 
É assim que você domina seus desafios.
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[ BIOMATERIAIS ]

Domine qualquer desafio.
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[ BIOMATERIAIS ]

Grânulos / blocos maxgraft®
Domine os resultados naturais.

490.561.indd   56490.561.indd   56 26.02.20   13:5426.02.20   13:54



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

© Institut Straumann AG, 2019. Todos os direitos reservados.
A Straumann® e/ou outras marcas comerciais e logotipos da Straumann® mencionados 
neste documento são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Straumann 
Holding AG e/ou suas afiliadas.

Amamos os nossos sapatos do cotidiano, nosso tênis desgastado, favorito. Mas você os usaria para escalar uma parede? Para 
esquiar? Ou caminhar? Os polivalentes podem servir para as nossas atividades diárias, mas os desafios necessitam de uma 
solução específica para garantir o máximo desempenho e segurança. É por isso que fornecemos o que acreditamos ser o 
mais amplo portfólio de biomateriais. Uma seleção de soluções para superar qualquer obstáculo que você possa enfrentar. 
Produtos que permitem você ir na horizontal e na vertical. Produtos com o “controle” ideal para o manuseio e produtos 
que geram excelentes resultados estéticos. Obviamente, também oferecemos o “bom e velho tênis” de sua prática diária. 
É assim que você domina seus desafios.

49
0.

56
3/

pt
br

/A
/0

0 
12

/1
9

Domine qualquer desafio.

[ BIOMATERIAIS ]
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maxgraft® bonebuilder
Dominando os desafios.

[ BIOMATERIAIS ]
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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

© Institut Straumann AG, 2019. Todos os direitos reservados.
A Straumann® e/ou outras marcas comerciais e logotipos da Straumann® mencionados 
neste documento são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Straumann 
Holding AG e/ou suas afiliadas.

Amamos os nossos sapatos do cotidiano, nosso tênis desgastado, favorito. Mas você os usaria para escalar uma parede? Para 
esquiar? Ou caminhar? Os polivalentes podem servir para as nossas atividades diárias, mas os desafios necessitam de uma 
solução específica para garantir o máximo desempenho e segurança. É por isso que fornecemos o que acreditamos ser o 
mais amplo portfólio de biomateriais. Uma seleção de soluções para superar qualquer obstáculo que você possa enfrentar. 
Produtos que permitem você ir na horizontal e na vertical. Produtos com o “controle” ideal para o manuseio e produtos 
que geram excelentes resultados estéticos. Obviamente, também oferecemos o “bom e velho tênis” de sua prática diária. 
É assim que você domina seus desafios.
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Domine qualquer desafio.

[ BIOMATERIAIS ]

490.561.indd   59490.561.indd   59 26.02.20   13:5526.02.20   13:55



maxgraft® bonering
Dominando a carga imediata.

[ BIOMATERIAIS ]
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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

© Institut Straumann AG, 2019. Todos os direitos reservados.
A Straumann® e/ou outras marcas comerciais e logotipos da Straumann® mencionados 
neste documento são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Straumann 
Holding AG e/ou suas afiliadas.

Amamos os nossos sapatos do cotidiano, nosso tênis desgastado, favorito. Mas você os usaria para escalar uma parede? Para 
esquiar? Ou caminhar? Os polivalentes podem servir para as nossas atividades diárias, mas os desafios necessitam de uma 
solução específica para garantir o máximo desempenho e segurança. É por isso que fornecemos o que acreditamos ser o 
mais amplo portfólio de biomateriais. Uma seleção de soluções para superar qualquer obstáculo que você possa enfrentar. 
Produtos que permitem você ir na horizontal e na vertical. Produtos com o “controle” ideal para o manuseio e produtos 
que geram excelentes resultados estéticos. Obviamente, também oferecemos o “bom e velho tênis” de sua prática diária. 
É assim que você domina seus desafios.

49
0.

56
5/

pt
br

/A
/0

0 
12

/1
9

Domine qualquer desafio.

[ BIOMATERIAIS ]
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maxgraft® cortico
Dominando os defeitos ósseos extensos.

[ BIOMATERIAIS ]
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CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2019. Todos os direitos reservados.
A Straumann® e/ou outras marcas comerciais e logotipos da Straumann® mencionados 
neste documento são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Straumann 
Holding AG e/ou suas afiliadas.

Amamos os nossos sapatos do cotidiano, nosso tênis desgastado, favorito. Mas você os usaria para escalar uma parede? Para 
esquiar? Ou caminhar? Os polivalentes podem servir para as nossas atividades diárias, mas os desafios necessitam de uma 
solução específica para garantir o máximo desempenho e segurança. É por isso que fornecemos o que acreditamos ser o 
mais amplo portfólio de biomateriais. Uma seleção de soluções para superar qualquer obstáculo que você possa enfrentar. 
Produtos que permitem você ir na horizontal e na vertical. Produtos com o “controle” ideal para o manuseio e produtos 
que geram excelentes resultados estéticos. Obviamente, também oferecemos o “bom e velho tênis” de sua prática diária. 
É assim que você domina seus desafios.
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Domine qualquer desafio.

[ BIOMATERIAIS ]
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Straumann® BoneCeramic™
Dominar as soluções sintéticas.

[ BIOMATERIAIS ]
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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

© Institut Straumann AG, 2019. Todos os direitos reservados.
A Straumann® e/ou outras marcas comerciais e logotipos da Straumann® mencionados 
neste documento são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Straumann 
Holding AG e/ou suas afiliadas.

Amamos os nossos sapatos do cotidiano, nosso tênis desgastado, favorito. Mas você os usaria para escalar uma parede? Para 
esquiar? Ou caminhar? Os polivalentes podem servir para as nossas atividades diárias, mas os desafios necessitam de uma 
solução específica para garantir o máximo desempenho e segurança. É por isso que fornecemos o que acreditamos ser o 
mais amplo portfólio de biomateriais. Uma seleção de soluções para superar qualquer obstáculo que você possa enfrentar. 
Produtos que permitem você ir na horizontal e na vertical. Produtos com o “controle” ideal para o manuseio e produtos 
que geram excelentes resultados estéticos. Obviamente, também oferecemos o “bom e velho tênis” de sua prática diária. 
É assim que você domina seus desafios.
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Domine qualquer desafio.

[ BIOMATERIAIS ]
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Jason® membrane
Dominando o desempenho.

[ BIOMATERIAIS ]
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CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2019. Todos os direitos reservados.
A Straumann® e/ou outras marcas comerciais e logotipos da Straumann® mencionados 
neste documento são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Straumann 
Holding AG e/ou suas afiliadas.

Amamos os nossos sapatos do cotidiano, nosso tênis desgastado, favorito. Mas você os usaria para escalar uma parede? Para 
esquiar? Ou caminhar? Os polivalentes podem servir para as nossas atividades diárias, mas os desafios necessitam de uma 
solução específica para garantir o máximo desempenho e segurança. É por isso que fornecemos o que acreditamos ser o 
mais amplo portfólio de biomateriais. Uma seleção de soluções para superar qualquer obstáculo que você possa enfrentar. 
Produtos que permitem você ir na horizontal e na vertical. Produtos com o “controle” ideal para o manuseio e produtos 
que geram excelentes resultados estéticos. Obviamente, também oferecemos o “bom e velho tênis” de sua prática diária. 
É assim que você domina seus desafios.
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Domine qualquer desafio.

[ BIOMATERIAIS ]
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Straumann® Membrane Flex™
Dominando a resistência.

[ BIOMATERIAIS ]
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Fax +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2019. Todos os direitos reservados.
A Straumann® e/ou outras marcas comerciais e logotipos da Straumann® mencionados 
neste documento são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Straumann 
Holding AG e/ou suas afiliadas.

Amamos os nossos sapatos do cotidiano, nosso tênis desgastado, favorito. Mas você os usaria para escalar uma parede? Para 
esquiar? Ou caminhar? Os polivalentes podem servir para as nossas atividades diárias, mas os desafios necessitam de uma 
solução específica para garantir o máximo desempenho e segurança. É por isso que fornecemos o que acreditamos ser o 
mais amplo portfólio de biomateriais. Uma seleção de soluções para superar qualquer obstáculo que você possa enfrentar. 
Produtos que permitem você ir na horizontal e na vertical. Produtos com o “controle” ideal para o manuseio e produtos 
que geram excelentes resultados estéticos. Obviamente, também oferecemos o “bom e velho tênis” de sua prática diária. 
É assim que você domina seus desafios.
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Domine qualquer desafio.

[ BIOMATERIAIS ]
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collprotect® membrane
Dominando a conveniência.

[ BIOMATERIAIS ]
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Fax +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2019. Todos os direitos reservados.
A Straumann® e/ou outras marcas comerciais e logotipos da Straumann® mencionados 
neste documento são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Straumann 
Holding AG e/ou suas afiliadas.

Amamos os nossos sapatos do cotidiano, nosso tênis desgastado, favorito. Mas você os usaria para escalar uma parede? Para 
esquiar? Ou caminhar? Os polivalentes podem servir para as nossas atividades diárias, mas os desafios necessitam de uma 
solução específica para garantir o máximo desempenho e segurança. É por isso que fornecemos o que acreditamos ser o 
mais amplo portfólio de biomateriais. Uma seleção de soluções para superar qualquer obstáculo que você possa enfrentar. 
Produtos que permitem você ir na horizontal e na vertical. Produtos com o “controle” ideal para o manuseio e produtos 
que geram excelentes resultados estéticos. Obviamente, também oferecemos o “bom e velho tênis” de sua prática diária. 
É assim que você domina seus desafios.
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Domine qualquer desafio.

[ BIOMATERIAIS ]
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permamem®
Dominando a durabilidade.

[ BIOMATERIAIS ]
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www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2019. Todos os direitos reservados.
A Straumann® e/ou outras marcas comerciais e logotipos da Straumann® mencionados 
neste documento são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Straumann 
Holding AG e/ou suas afiliadas.

Amamos os nossos sapatos do cotidiano, nosso tênis desgastado, favorito. Mas você os usaria para escalar uma parede? Para 
esquiar? Ou caminhar? Os polivalentes podem servir para as nossas atividades diárias, mas os desafios necessitam de uma 
solução específica para garantir o máximo desempenho e segurança. É por isso que fornecemos o que acreditamos ser o 
mais amplo portfólio de biomateriais. Uma seleção de soluções para superar qualquer obstáculo que você possa enfrentar. 
Produtos que permitem você ir na horizontal e na vertical. Produtos com o “controle” ideal para o manuseio e produtos 
que geram excelentes resultados estéticos. Obviamente, também oferecemos o “bom e velho tênis” de sua prática diária. 
É assim que você domina seus desafios.
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Domine qualquer desafio.

[ BIOMATERIAIS ]
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mucoderm®
O domínio da estética.

[ BIOMATERIAIS ]
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www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2019. Todos os direitos reservados.
A Straumann® e/ou outras marcas comerciais e logotipos da Straumann® mencionados 
neste documento são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Straumann 
Holding AG e/ou suas afiliadas.

Amamos os nossos sapatos do cotidiano, nosso tênis desgastado, favorito. Mas você os usaria para escalar uma parede? Para 
esquiar? Ou caminhar? Os polivalentes podem servir para as nossas atividades diárias, mas os desafios necessitam de uma 
solução específica para garantir o máximo desempenho e segurança. É por isso que fornecemos o que acreditamos ser o 
mais amplo portfólio de biomateriais. Uma seleção de soluções para superar qualquer obstáculo que você possa enfrentar. 
Produtos que permitem você ir na horizontal e na vertical. Produtos com o “controle” ideal para o manuseio e produtos 
que geram excelentes resultados estéticos. Obviamente, também oferecemos o “bom e velho tênis” de sua prática diária. 
É assim que você domina seus desafios.
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Domine qualquer desafio.

[ BIOMATERIAIS ]

490.561.indd   75490.561.indd   75 26.02.20   13:5626.02.20   13:56



collacone®
Dominando os curativos da ferida.

[ BIOMATERIAIS ]
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www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2019. Todos os direitos reservados.
A Straumann® e/ou outras marcas comerciais e logotipos da Straumann® mencionados 
neste documento são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Straumann 
Holding AG e/ou suas afiliadas.

Amamos os nossos sapatos do cotidiano, nosso tênis desgastado, favorito. Mas você os usaria para escalar uma parede? Para 
esquiar? Ou caminhar? Os polivalentes podem servir para as nossas atividades diárias, mas os desafios necessitam de uma 
solução específica para garantir o máximo desempenho e segurança. É por isso que fornecemos o que acreditamos ser o 
mais amplo portfólio de biomateriais. Uma seleção de soluções para superar qualquer obstáculo que você possa enfrentar. 
Produtos que permitem você ir na horizontal e na vertical. Produtos com o “controle” ideal para o manuseio e produtos 
que geram excelentes resultados estéticos. Obviamente, também oferecemos o “bom e velho tênis” de sua prática diária. 
É assim que você domina qualquer desafio.
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Domine qualquer desafio.

[ BIOMATERIAIS ]
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Straumann® Emdogain® FL
Cultivando a regeneração 
periodontal.

[ BIOMATERIAIS ]
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© Institut Straumann AG, 2019. Todos os direitos reservados.
A Straumann® e/ou outras marcas comerciais e logotipos da Straumann® mencionados 
neste documento são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Straumann 
Holding AG e/ou suas afiliadas.

Amamos os nossos sapatos do cotidiano, nosso tênis desgastado, favorito. Mas você os usaria para escalar uma parede? Para 
esquiar? Ou caminhar? Os polivalentes podem servir para as nossas atividades diárias, mas os desafios necessitam de uma 
solução específica para garantir o máximo desempenho e segurança. É por isso que fornecemos o que acreditamos ser o 
mais amplo portfólio de biomateriais. Uma seleção de soluções para superar qualquer obstáculo que você possa enfrentar. 
Produtos que permitem você ir na horizontal e na vertical. Produtos com o “controle” ideal para o manuseio e produtos 
que geram excelentes resultados estéticos. Obviamente, também oferecemos o “bom e velho tênis” de sua prática diária. 
É assim que você domina qualquer desafio.
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Domine qualquer desafio.

[ BIOMATERIAIS ]
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Straumann® Emdogain®
Dominando a regeneração periodontal e 
a cicatrização da ferida oral.

[ BIOMATERIAIS ]
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