
 

 

 

 

Η Ariston Dental αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα τη σειρά ORAGRAFT της αµερικάνικης Τράπεζας Ιστών 

LifeNet Health. Τα προϊόντα αυτά προσφέρουν άρτιες λύσεις εµβιο-µηχανικής για τις ανάγκες της 

επανορθωτικής οδοντιατρικής και τις αισθητικές απαιτήσεις των χειρουργικών ασθενών σας. 

 
 

 
 

CORTICAL PARTICULATE  

Mineralized (FDBA, Ground Cortical) 

Χρησιµοποιείται σε περιοχές όπου απαιτείται η χρήση ενός οστεο-αγωγικού οστικού µοσχεύµατος.  

∆ιατηρεί τις µηχανικές ιδιότητες του φυσικού οστού. 

 
 

 

CORTICAL PARTICULATE  

De-Mineralized (DFDBA, Ground Cortical) 

Χρησιµοποιείται για την πλήρωση οστικών κενών στις τεχνικές της καθοδηγούµενης  

ανάπλασης σκληρών και µαλακών ιστών. Ποσοστό περιεχόµενου ασβεστίου 1% - 4%. 

 

 

CORTICAL PARTICULATE  

MD 70/30 (70% Mineralized - 30% Demineralized) 

Ο συνδυασµός αυτός ενισχύει τα πλεονεκτήµατα διατήρησης χώρου µε τα πλεονεκτήµατα  

του απασβεστιωµένου φλοιώδους οστού που είναι οι οστεοεπαγωγικές του ιδιότητες.  

Έχει αποδειχθεί σε µελέτες ότι ο συνδυασµός αυτός παρέχει ένα ευνοϊκό περιβάλλον  

για την αναγέννηση ζωτικού οστού.1,2 



 

 

CANCELLOUS PARTICULATE  

Mineralized 

Παρέχει τρισδιάστατη µήτρα για τη γέννεση νέου οστού στη µοσχευµένη περιοχή. Ενδείκνυται  

για τη διατήρηση µετεξακτικών φατνίων και την ανάπλαση ακρολοφίας ύστερα από διάσχιση. 

 

 

CORTICAL & CANCELLOUS  PARTICULATE - MIX  

Mineralized (FDBA, MIX) 

Παρέχει τις µηχανικές ιδιότητες της ενασβεστιωµένης φλοιώδους οστικής δοµής  

σε συνδυασµό µε την υψηλή αγγειογεννετική δυνατότητα της σπογγώδους δοµής. 

 

 

PERIO FASCIA LATA  

Απορροφήσιµη µεµβράνη 

Φυσική µεµβράνη που χρησιµοποιείται ως επιθυλιακό φράγµα για τις  

τεχνικές της καθοδηγούµενης ανάπλασης σκληρών και µαλακών ιστών.  

Πλήρως απορροφήσιµη και εύκολη στη χρήση. 

 

 

 

ORACELL  

Ακύτταρο αλλόδερµα για γναθοπροσωπικές εφαρµογές 



Ακύτταρο χώριο που προορίζεται για χρήση συνδυαστικά µε τις τεχνικές  

της καθοδηγούµενης ανάπλασης σκληρών και µαλακών ιστών,  

καθώς και για την πάχυνση µαλακών ιστών. 

 
 

 
 

CORTICAL PLATE         

Οστεοαγωγικό µόσχευµα κατασκευασµένο από 100%  

ανθρώπινο φλοιώδες οστούν 

Η τεχνική του κελύφους περιλαµβάνει τη χρήση ενός λεπτού πετάλου φλοιώδους οστού, στερεωµένο 

στο οστούν-δέκτη µε τουλάχιστον δύο βίδες οστεοσύνθεσης, για τη δηµιουργία ενός βιολογικού 

πλαισίου το οποίο διατηρεί τον απαραίτητο χώρο για τα ρινίσµατα οστικού µοσχεύµατος. Μελέτες 

έχουν δείξει ότι είναι δυνατή η οριζόντια και κατακόρυφη αύξηση µιας ατροφικής ακρολοφίας µε 

λεπτά µπλοκ οστού σε συνδυασµό µε οστικά µοσχεύµατα σε µορφή ρινισµάτων (Khoury 2017)1. 

  

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

• Κατακόρυφη αύξηση  

• Οριζόντια αύξηση  

• Οστικά διάκενα δοντιών 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

• Το µόσχευµα διατηρείται χρησιµοποιώντας την αποκλειστική τεχνολογία   Preservon® της LifeNet 

Health® 

• Αποστείρωση µε τη χρήση της κατοχυρωµένης και αποκλειστικής τεχνολογίας Allowash XG®, η 

οποία παρέχει ένα    

  Επίπεδο Εξασφάλισης Στειρότητας (SAL) 10-6, χωρίς να επηρεάζονται οι εγγενείς οστεοαγώγιµες 

ιδιότητες του   

  µοσχεύµατος2 

• Συνιστάται ένας ελάχιστος χρόνος επούλωσης 6 µηνών 

• ∆ιαστάσεις 30 x15 x1 mm 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗMΑΤΑ 



• Λειτουργεί ως ένα σταθερό, βραδέως απορροφούµενο υλικό, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

ως ένα υποκατάστατο αυτόλογου οστού που λαµβάνεται από την κάτω γνάθο, εξαλείφοντας έτσι την 

ανάγκη για ένα δεύτερο χειρουργικό πεδίο 

• Έτοιµο για χρήση από τη συσκευασία, χωρίς να απαιτείται επανενυδάτωση 

• Οστεοαγώγιµο - Η µήτρα φυσικού οστού διευκολύνει την πρόσφυση και τον πολλαπλασιασµό των 

κυττάρων 

 

∆ΙΑΘEΣΙMΟ ΣΕ:  ► 30 x 15 x 1 mm  
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