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Luați o decizie inteligentă cu o alterna�vă inteligentă!
™

Membrana neresorbabilă OpenTex™ PTFE este o folie de politetraﬂuore�lenă
(PTFE) pur medicală, cu caracteris�ci biologice inerte și efect de barieră previzibil.
Datorită suprafeței netede și dimensiunii mici ale porilor, membrana PTFE
OpenTex™ rezistă încorporării bacteriilor în structura sa și facilitează îndepărtarea
membranei.
Membrana neresorbabilă este sustenabilă pentru procedura chirurgicală fără
închidere primară. Membrana OpenTex™ este ideală pentru crearea de spațiu,
oferind spațiu suﬁcient pentru ca celulele gazdă să adere la materiale grefate.
OpenTex™ este furnizat steril pentru o singură u�lizare și este disponibil în diferite
dimensiuni. [9]

Evoluția membranei PTFE
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Prima generație

A doua generație

Prima este considerată a
ﬁ standardul de aur în
membranele-barieră.

Membrană d-PTFE

A treia generație
Cu micro-porozitatea sa, OpenTex
este considerată a ﬁ o membranăbarieră inovatoare. Este adecvată în
special pentru regenerarea osoasă și
ges�onarea țesuturilor moi a unei
alveole postextracțională, după
amplasarea imediată a implantului.

[9] Conservarea crestăturilor alveolare u�lizând o abordare cu membrană deschisă pentru prize cu deﬁciență osoasă:
Un studiu clinic randomizat controlat Dong-JooSun DDS, MSD1 I Hyun-Chang Lim DDS, PhD2 I Dong-Woon Lee DDS, PhD1
Clin Implant Dent Relat Res. 2018; 1 —8.
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Membrană PFTE neresorbabilă

Indicații
GBR (Regenerarea ghidată osoasă)
• Alveole postextracționale - Ridge preserva�on/
Socket volume preserva�on.
• Proceduri de reconstrucție/augmentare a crestei
edentate - Ridge augmenta�on/reconstruc�on.
• Augmentări osoase peri-implantare - Peri-implant
GBR.
• Regenerare �sulară ghidată (GTR) în chirurgia
parodontală.

GTR (Regenerarea ghidată a țesutului)

Speciﬁcații

Închiderea secundară

Închiderea primară
™

™
™

Nr. ar�col

Dimensiune

OpenTex_01

24 mm x 30 mm

OpenTex_02

17 mm x 25 mm
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Caracteris�ci principale OpenTex™

Neresorbabilă

Microporoasă

Minim invazivă

Rezistă expunerii

• Membrană PTFE de calitate
100% medicală.
• Inertă din punct de vedere
biologic și nereac�vă din punct
de vedere chimic.
• Procedura de vindecare nu
interferează cu absorbția
membranei.

• Promovează ﬁxarea țesutului
gingival.
• Îmbunătățește ușurința
circulației lichidului inters�țial.
• Rezistă la infecția cu bacterii și
migrarea celulelor ﬁbroblaste.

• Vindecarea rapidă a țesuturilor moi.
• Închiderea primară nu este
necesară.
• Prac�c imună la bacterii.
• Reﬂexie sau disecție minimă a
lamboului. Rezistentă la infecțiile cu
bacterii, chiar și în cazul expunerii.

• Protejează locul de regenerare
�sulară.
• Țesutul de bază regenerat
poate ﬁ evaluat,
• Furnizarea unui mediu adecvat
pentru creșterea vaselor de
sânge și a celulelor osteogene.

Puncte forte OpenTex™

Beneﬁciile OpenTex™

Stabilitate:
Membrana PTFE neresorbabilă oferă �mp suﬁcient de
vindecare pentru procesul de regenerare a oaselor.
Obținerea de țesuturi moi

Restaurare implant este�c

Pasaj natural pentru salivă

Minim invazivă

Inertă din punct de vedere biologic:
PTFE este beneﬁc pentru țesutul moale, deci este un
material ideal ca o barieră pentru procesul de regenerare osoasă.
Rezistă la expunere:
Membrana PTFE rezistă la expunere, deoarece este
impenetrabilă de către bacterii, datorită funcției de
barieră.
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Caracteris�cile OpenTex™ [10]

Bacterii orale generale

Imună la bacterii
Majoritatea bacteriilor orale sunt mai mari de 1 um.
OpenTen™ este un material micro-poros, care are
dimensiunea porilor suﬁcient de mică pentru a preveni
inﬁltrarea bacteriilor.

1 um

Biocompa�bil, OpenTex™ facilitează adeziunea celulelor
pe suprafețe.
Testul efectuat arată că suprafața OpenTex™ nu este
toxică, determinând celulele să adere bine pe suprafață.

Problema este DIMENSIUNEA PORILOR

24 de ore pentru cinci cazuri de adeziune celulară pe suprafața OpenTex™
(SEM : Microscop electronic cu scanare)

[10] Revizuirea efectului dimensiunii porilor din membrana OpenTex TM/OpenTex TM TR PTFE.
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