
               
 
Η Ariston Dental αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα τη σειρά maxxeus™ της αµερικάνικης 

Τράπεζας Ιστών Community Tissue Services. ∆ιαθέτει προϊόντα ανθρώπινων µαλακών 

και σκληρών ιστών, επεξεργασµένων κατάλληλα για να καλύπτουν τις ανάγκες της 

επανορθωτικής οδοντιατρικής. 

 

 

 

PERICARDIUM 

Φυσική µεµβράνη ανθρώπινου περικαρδίου. Έχει υψηλή συνοχή και ελαστικότητα, 

καθότι προέρχεται από τον ισχυρό υµένα που περιβάλλει και προστατεύει την 

ανθρώπινη καρδιά. Λειτουργεί ως λεπτή, εύπλαστη µεµβράνη που αγκαλιάζει χωρίς 

τάσεις το µοσχευµένο πεδίο. 

 

FASCIA 

Φυσική, απορροφήσιµη µεµβράνη που χρησιµοποιείται ως επιθηλιακό φράγµα για τις τεχνικές 

της καθοδηγούµενης ανάπλασης σκληρών και µαλακών ιστών. Πλήρως απορροφήσιµη και 

εύκολη στη χρήση. 

 

 



 

 

UNICORTICAL PLATFORM 

Οστικό µπλοκ προερχόµενο από τη λαγόνιο ακρολοφία, αποτελούµενο από  φλοιώδες 

και σπογγώδες οστούν. Ιδανικό για αποκαταστάσεις φατνιακής ακρολοφίας όπου 

υπάρχει µεγάλο οστικό έλλειµµα, χωρίς την ανάγκη συλλογής αυτογενούς µοσχεύµατος 

από τον ασθενή. 

 

 

LAMINAR BONE 

Λεπτό φύλλο/πέταλο απασβεστιωµένου φλοιώδους οστού, µεγάλης µηχανικής 

αντοχής. 

Το Laminar Bone µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αντικαταστήσει το παρειακό 

τοίχωµα σε διαδικασία ανάπλασης του οστού της περιοχής καθώς και σε οποιαδήποτε 

γναθοπροσωπική χειρουργική επέµβαση όπου απαιτείται µία εύκαµπτη αλλά 

ταυτόχρονα πολύ ανθεκτική µεµβράνη. 

 

ΙΔΙOΤΗΤΕΣ 

• Λειτουργεί ως µόσχευµα για τη δοµική υποστήριξη της περιοχής 

• Παρέχει και διατηρεί υποστήριξη στην περιοχή, µειώνοντας τις τάσεις στο µόσχευµα 

µετά τη συρραφή 



• Απορροφάται φυσικά καταργώντας την ανάγκη δεύτερης επίσκεψης και 

αποµάκρυνσης. 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤHMΑΤΑ 

• ∆ιαθέσιµο σε 3 βολικά µεγέθη 

• Μπορεί να στερεωθεί µε καρφίδες ή βίδες 

• Μπορεί να κοπεί εύκολα µε χειρουργικό ψαλίδι ή νυστέρι 

• Συσκευασµένο σε φυσιολογικό ορό, έτοιµο προς χρήση, χωρίς ανάγκη επιπλέον 

ενυδάτωσης ή ξεπλύµατος. 

 

∆ιαβεβαίωση Ασφαλείας 

Το Laminar Bone είναι εµβαπτισµένο σε φυσιολογικό ορό και συσκευασµένο σε διπλά 

αποστειρωµένη θήκη. ∆εν απαιτείται ενυδάτωση πριν τη τοποθέτηση, εξοικονοµώντας 

πολύτιµο χρόνο κατά την προετοιµασία. Τα µοσχεύµατα παρασκευάζονται µε τη χρήση 

µιας πατενταρισµένης διαδικασίας για την αφαίρεση πρωτεϊνών και την ελαχιστοποίηση 

του βιολογικού φορτίου. Σε συνδυασµό µε την τελική αποστείρωση µε γ-ακτινοβολία, 

επιτυγχάνεται επίπεδο ασφαλείας αποστείρωσης της τάξεως 10-6. 

 

 

 

 

 

CORTICAL BONE   

Demineralized 

Φλοιώδες οστό που έχει υποστεί επεξεργασία ώστε να αποµακρυνθεί το µεγαλύτερο µέρος του 

ασβεστίου από το οστό. Χρησιµοποιείται για την πλήρωση οστικών κενών στις τεχνικές της 

καθοδηγούµενης ανάπλασης σκληρών και µαλακών ιστών. 

 



 

CORTICAL Mineralized 

Demineralized Blend 
 

Μίξη από φλοιώδες Mineralized & Demineralized οστόπου συνδυάζει τις ιδιότητες διατήρησης 

χώρου και οστεοεπαγωγής. 

 

 

 

 

 

CORTICAL BONE  

Mineralized 

Το φλοιώδες οστό προέρχεται από µακρά οστά όπως το µηριαίο, της κνήµης, της περόνης και του 

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

µοσχεύµατος. ∆ιατηρεί τις µηχανικές ιδιότητες του φυσικού οστού. 

 

 

 

 

CORTICOCANCELLOUS BONE  

Mineralized 

Μείγµα από φλοιώδες και σπογγώδες οστό. Προέρχεται από τµήµα του λαγόνιου οστού το 

οποίο κονιορτοποιείται σε διάφορα µεγέθη σωµατιδίων. Παρέχει τις µηχανικές ιδιότητες της 



ενασβεστιωµένης φλοιώδους οστικής δοµής σε συνδυασµό µε την υψηλή αγγειογενετική 

δυνατότητα της σπογγώδους δοµής. 

 

 

 

 

CANCELLOUS BONE  

Mineralized 

Σπογγώδες οστό που προέρχεται από τα εγγύς και άπω άκρα των µακρών οστών. Παρέχει 

τρισδιάστατη µήτρα για τη γένεση νέου οστού στη µοσχευµένη περιοχή. Ενδείκνυται για τη 

διατήρηση µετεξακτικών φατνίων και την ανάπλαση ακρολοφίας ύστερα από διάσχιση. 


