
 

Естественият избор за растеж на здрава 
кост. 

Puros Алографт на гранули от спонгиозна кост е станал 
предпочитан материал за костна присадка поради 
историята си на бързи и ефективни резултати. 
Стерилизиран и запазен чрез използването на 
патентования  процес Tutoplast®, Puros Алографт на 
гранули от спонгиозна кост е висококачествен алографт, 
предназначен за успешна и предсказуема костна 
регенерация. 

• Осигурява идеална среда за врастване на кръвоносни 
съдове и клетки, за да се улесни процеса на 
ремоделиране.1 

• Регенерира се и се ремоделира в костта за четири 
месеца.1 

• Запазва  остеокондуктивните свойства поради 
запазването на естествения колагенов матрикс, 
трабекуларния модел и порьозността на човешката 
спонгиозна кост. 

• Лесна работа, бърза хидратация, пет години срок на 
годност и съхранение при стайна температура. 

Семейството продукти алографти Puros – Запълване на 
естествените празнини. 
Пълна линия регенеративни продукти при всяка нужда от аугментация на кости и 
меки тъкани. 

По посока на часовниковата стрелка от горе вляво: Puros Кортико-спонгиозен 
блок, Puros Перикардна алографт мембрана, Puros Дермален алографт тъканен 
матрикс, Puros гранули от спонгиозна кост, Puros гранули от кортикална кост. 
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Puros Алографт гранули от спонгиозна кост 

Уникалния процес Tutoplast 
Семейството продукти Puros Алографти е усъвършенствано, като е 
използван патентования, 5-етапен процес Tutoplast, който стимулира 
закрепването на клетките и растежа на здрава кост. Запазвайки 
ценния колагенов матрикс и минерали, този процес внимателно 
отстранява нежеланите материали, като мазнини, клетки и 
антигени, а също така и инактивира патогените. 

Клинични предимства на 
алографтите Puros1 

• Puros Алографти от спонгиозна кост на гранули 
са показали успешни клинични резултати при: 

I Локализирана аугментация на гребена за 
бъдещо поставяне на имплантат 

I Реконструкция на гребена за протетична 
терапия 

I Запълване на костни дефекти, като 
например екстракционни алвеоли  

I Повдигане на пода на максиларния синус 

I Аугментация или реконструктивна терапия 
на алвеоларния гребен 

I Възстановяване на пародонтални дефекти 
под костта 

• Възможност за стабилизиране на имплантатите 
след четири месеца. 

• В продължение на повече от 30 години, тъкани, 
обработени с процеса Tutoplast са използвани 
безопасно при повече от един милион 
процедури, като няма нито един докладван 
случай на предаване на болести. 

Погледнете отблизо 

 
Фигура A 
Имплантат, поставен в 
гребен с дефекти. 

Фигура B 
Puros Алографт от 
спонгиозна кост на гранули 
на място. 

Фигура C 
Biomend® мембрана, 
покриваща алографта. 

Фигура D 
4 месеца след операцията: 
гребенът е възстановен до 
естествените контури. 

Клинични снимки, любезно предоставени от Хом-Лай Уанг, Доктор по дентална хирургия, Доктор по дентална медицина, Катедра по пародонтология, 
Мичигански университет. Всички права запазени. Индивидуалните резултати могат да варират. 

 

Информация за поръчки* 
Каталожен номер Описание 
8210R Puros гранули от спонгиозна кост, 0.5 куб. см, 250-1000 
8211R Puros гранули от спонгиозна кост, 1.0 куб. см, 250-1000 
8209R Puros гранули от спонгиозна кост, 2.0 куб. см, 250-1000 
8212R Puros гранули от спонгиозна кост, 0.5 куб. см, 1000-2000 
8213R Puros гранули от спонгиозна кост, 1.0 куб. см, 1000-2000 
8214R Puros гранули от спонгиозна кост, 2.0 куб. см, 1000-2000 
*Обадете се за налични продукти във Вашия район. 
1Данни на файл. 

За да научите повече за този продукт, моля, посетете 
ни на www.zimmerdental.com или, за да говорите с 
търговски представител, обадете се на +359884 
278484. 

  

 
1. Делипидизация 2. Осмотична терапия 3. Оксидативна терапия 

 
4. Дехидратация  5. Ниски дози 

с разтворител гама облъчване 

 

За повече информация за нашите продукти, професионални 
програми и образователни възможности, свържете се с нас: 
Ф-ма Вилем ООД гр.София 

Ул.”Крум Попов” 62 

Тел.02 8657031, 0884 278484 
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