
Dentegris
Prvotriedny Bio materiál od profesionálov pre 

profesionálov



CompactBone B.
                                                                                                     Balenia:
                                                                                                     SMALL grain size:
                                                                                                     0.5-1.0 mm  1x 0.5cc (ml), 1x 1.0cc (ml), 1x 2.0cc (ml), 1x 5.0cc (ml)
                                                                                                     LARGE grain size:
                                                                                                     1.0-2.0 mm  1x 0.5cc (ml), 1x 1.0cc (ml), 1x 2.0cc (ml), 1x 5.0cc (ml)

                                 
                                                                                                    

CompactBone® B. – Prírodný kostný substitút vyrobený z bovinných kostí. Minerálne zloženie, fyzické, chemické, biologické 
vlastnosti.  Špecifický hydrofilný povrch úzko kopíruje ľudskú kosť. 

Vlastnosti 
• Bovinný substitučný materiál
• Dlhodobá stabilita objemu
• Spojené póry pre rýchlu revaskularizáciu
• Bez imunitných reakcií

Použitie: implantológia, parodontológia, MKG-chirurgia



CompactBone S.
                                                                                                                                                           Balenia:
                                                                                                    
                                                                                                            0.5-1.0 mm  1x 0.5cc (ml), 1x 1.0cc (ml)
                                                                                                    
                                                                                                            0.8-1.5 mm  1x 2.0cc (ml)

                                 
                                                                                                    

CompactBone® S. –  syntetický kostný substrát. 

Vlastnosti 
• Jednoduchá aplikácia
• Mechanická stabilita a stabilita objemu
• Hydrofilný povrch
• Bezpečný, spoľahlivý, sterilný
• 60% hydroxylapatit / 40% beta-TCP
• Osteokondukčný
• 100% syntetický 

Použitie: implantológia, parodontológia, MKG-chirurgia    



BoneProtect Membrane
                                                                                                                                                      Balenia:
                                                                                                                15x20mm 
                                                                                                                20x30mm 
                                                                                                                30x40mm
                                                                                                                Balenie obsahuje 1 membránu.

BoneProtect® Membrane – Prírodná kolagénová membrána, špeciálne vyrobená pre dentálnu regeneráciu.

Vlastnosti 
• Jednoduchá aplikácia v suchých aj vlhkých podmienkach
• Vďaka 3D štruktúre, rýchla vaskularizácia
• Vďaka hydrofilným vlastnostiam rýchla hydratácia
• Prírodná štruktúra a minimálna hrúbka 0.3-0.4 mm
• Vysoká odolnosť voči roztrhnutiu vo všetkých smeroch
•  Bariéra až do doby 6 mesiacov 

Použitie: implantológia, parodontológia, MKG-chirurgia   



                                                                                                                                                                    Balenia:
                                                                                                                                 15x20mm 
                                                                                                                                 20x30mm 
                                                                                                                                 30x40mm
                                                                                                                                 Balenie obsahuje 1 membránu.
                                 
                                                                                                    

BoneProtect Guide® – prírodná kolagénová membrána. Biologická štruktura bráni vrastaniu mäkého tkaniva. Umožňuje penetráciu buniek a 
krvných vlásočnic.

Vlastnosti 
• Jednoduchá aplikácia 
• Zabraňuje invázií buniek gingivy
• Prírodná štruktúra a štandardná hrúbka 0.4-0.6 mm
• Rýchle hojenie a podpora krvných zrazenín
• Bariéra až do doby 4 mesiacov 
• Hrubá a porézna štruktúra pro lepšie vedenie buniek a ciev
• Použitie pre špecifické procedúry

Použitie: implantológia, parodontológia, MKG-chirurgia

BoneProtect Guide



                                                                                                                        Balenia:
                                                                                                            Veľkosť: 16 mm výška, priemer na vrchu ~ 1 mm a spodná časť ~ 7 mm
                                                                         Obsah: 12ks 
                                                                                                                
                                 
                                                                                                    

BoneProtect Cone - Alveolárny kónus z 97% prírodného kolagénu. Vysoko biokompatibilný a predvídateľný koncept ošetrenia 
extrakčného lôžka.

Vlastnosti 
• Jednoduchá aplikácia 
• Resorbcia do 4 týždňov
• Stabilizácia krvnej zrazeniny a efektívny hemostatický agent
• Resorbácia vďaka dekompozícií z enzymtických reakcií
• Kontrolovaný proces hojenia rán
• 3D matrica udržuje integritu počas aplikácie ako aj po nej

Použitie: implantológia, parodontológia, MKG-chirurgia

BoneProtect Cone



                                                                                                                 Balenia:
                                                                                                                 Veľkosť: 20 x 20 mm
                                                                         Obsah: 12ks 
                                                                                                                
                                 
                                                                                                    

BoneProtect Fleece - Stabilný pH neutrálny hemostatický materiál z prírodného kolagénu.

Vlastnosti 
• Jednoduchá aplikácia 
• Stabilný v prítomnosti krvi
• Vysokoefektívny hemostatický agent
• Vysoká adhézia vo vlhkom prostredí 
• Neutrálne pH  

Použitie: implantológia, parodontológia, MKG-chirurgia

BoneProtect Fleece



                                                                                                                              Balenia:
                                                                                                                 15x20mm 
                                                                                                                  20x30mm 
                                                                                                                  30x40mm
                                                                                                                  Balenie obsahuje 1 membránu.                                                                                                                
                                 
                                                                                                    

MucoMatrixX – kolagénová membrána vyrobená zo zvieracích koží, ktoré prechádzajú viacestupňovým procesom čištenia, pri 
ktorom sú odstránené všetky potencionálne nežiadúce komponenty, ktoré by mohli zapríčiniť odmietnutie tkaniva. Výsledkom je 
stabilná matrica zložená z kolagénu a elastínu. Vhodná alternatíva pre pacienta s vlastným konektívnym tkanivom.

Vlastnosti 
• Rýchla vaskularizácia a integrácia
• Hrúbka 1.2- 1.7 mm 
• Resorpcia od 6 do 12 mesiacov  

Použitie: implantológia, parodontológia, MKG-chirurgia

MucoMatrixX


