
Ιστορικό
62χρονος ασθενής με ελεύθερο ιατρικό ιστορικό προσήλθε στην κλινική με ακρορριζική οστεόλυση 
στα δόντια # 12, # 11, # 26 και # 27 και πρόθεση για πλήρη οδοντική αποκατάσταση.

Διατήρηση φατνιακής ακρολοφίας  
με CERASORB® Foam και stypro®

Οι ασθενείς αναζητούν πάντα αισθητική λειτουργία και μακροχρόνια αποτελέσματα σε πολύ σύντομο 
χρονικό διάστημα. Όταν χρειαζόμαστε αυτούς τους θεμελιώδεις παράγοντες για την επιτυχία, το 
CERASORB® Foam είναι η πρώτη μας επιλογή.

Prof. Dr. Dr. Frank Palm and Dr. Jan Rupp
Dres. Palm, Roser & Colleagues 
Constance, Germany

Εικόνες 1-2: Τα μετεξακτικά φατνία και ο μαλακός ιστός παρουσιάζουν δύο μεγάλες ελλείψεις στις περιοχές εξαγωγής.

Εικόνα 3: Στην ακρολοφία, στην περιοχή των τομέων, 
τοποθετήθηκαν κύβοι stypro®. Τα όρια της βλάβης 
προσαρμόστηκαν με συρραφή.

Εικόνα 4: Στην περιοχή των γομφίων τοποθετήθηκε  
CERASORB® Foam. Έγινε διακεκομένη συρραφή.



Εικόνα 5: Η πανοραμική σάρωση έγινε μετά την εξαγωγή και τη διατήρηση. Η έλλειψη οστού ήταν εμφανής στην 
περιοχή των τομέων των γομφίων.

Μετά από 10 ημέρες

Μετά από 3 μήνες

Εικόνα 6: Τα ράμματα αφαιρέθηκαν 10 ημέρες μετά από 
την επέμβαση. Στην περιοχή των γομφίων, η επούλωση 
του τραύματος ήταν ευνοϊκή.

Εικόνα 8: 3 μήνες μετά από την επέμβαση. Παρατηρήθηκε 
κλινικά μεγάλη ποσότητα νέου σκληρού και μαλακού ιστού

Εικόνα 9: Στην περιοχή των γομφίων παρατηρήθηκε πλήρης 
επούλωση και μεγάλη ποσότητα νέου οστού

Εικόνα 7: Η επούλωση των τραυμάτων στην περιοχή των 
τομέων έδειξε τέλεια επούλωση.



Εικόνα 10: Στην περιοχή των τομέων υπάρχει περισσότερο 
από επαρκές οστό για τα δύο προγραμματισμένα 
εμφυτεύματα

Εικόνα 11: Πανοραμική σάρωση μετά την τοποθέτηση εμφυτευμάτων
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Μέγιστη ελαστικότητα

Το CERASORB® Foam είναι πορώδες συνθετικό μόσχευμα από κολλαγόνο  
(σύμπλεγμα κολλαγόνου) και κόκκους β-φωσφορικού τριασβέστιου, καθαρής φάσης.
Τύπος Χρήσης:
• Διατήρηση μετεξακτικού φατνίου και ακρολοφίας
Χειρισμός
•  Το CERASORB Foam μπορεί να διαμορφωθεί όταν εμποτιστεί με αίμα του ασθενούς σε 

αναλογία 1:1
•  Το CERASORB Foam μπορεί να κοπεί σε μικρά τεμάχια για εξατομικευμένη χρήση

Το stypro® είναι ένας πολύ πορώδης σπόγγος που εμφυτεύεται και απορροφάται. Αυτό το 
βιοϋλικό, που αναπτύχθηκε αρχικά για αιμόσταση, έδειξε μεγάλα πλεονεκτήματα στην επούλωση 

ελλείψεων μαλακών ιστών.


