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Ș�ința vorbește despre THE Gra�™
™

THE Gra�™ este o matrice minerală osoasă naturală și poroasă. Se produce prin
îndepărtarea tuturor componentelor organice din osul de origine porcină. Datorită
structurii sale naturale minerale osoase anorganice, THE Gra�™ se aseamănă cu osul
uman din punct de vedere al structurii ﬁzice (grad de porozitate), precum și al
compoziției chimice (minerale). Atunci când este introdus într-un defect osos, THE
Gra�™ este resorbit treptat și este înlocuit progresiv cu os de neoforma�e. Este
disponibil în granule spongioase ambalate în ﬂacon. THE Gra�™ este sterilizat
folosind iradierea cu raze gamma.
Procesul unic de fabricare propriu-zis elimină foarte eﬁcient potențialele elemente
organice potențial imunogene, dar păstrează structura naturală a matricei.
Calitatea și siguranța matricei THE Gra�™ au fost demonstrate ș�ințiﬁc prin studii
in-vitro, in-vivo, rapoarte mari de studii de caz și studii clinice internaționale
randomizate (RCT). La nivel mondial s-au efectuat analize sistema�ce și meta-analize
referitoare la siguranța și eﬁcacitatea clinică a subs�tuentului osos THE Gra�.[7-8]
THE Gra�™ și-a dobândit faima în întreaga lume, atât din punct de vedere ș�ințiﬁc
cât și clinic, devenind materialul preferat pentru regenerarea oaselor.

[7] Regenerarea crestei alveolare a prizelor de extracție deteriorate, u�lizând minerale osoase porcine deproteinizate față de cele
bovine: Un studiu clinic randomizat. 100 pacienți Clin Implant Dent Relat Res 27 iulie 2018. Epub 2018 27 iulie.
[8] Studiu clinic randomizat al grefei sinusului maxilar u�lizând minerale osoase deproteinizate porcine și bovine. 16 pacienți Clin
Implant Dent Relat Res. 2017; 19(11:140-150
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Speciﬁcații
Descriere

Nr. ar�col

THE Graft (S*)

BG-A25

0.60 cc

TG-AS25

0.25 cc

BG-A05

1.20 cc

TG-AS05

0.50 cc

BG-A10

2.40 cc

TG-AS10

1.00 cc

BG-A20

4.80 cc

2.00 g

BG-B05

1.80 cc

0.50 g

TG-BS05

0.50 cc

BG-B10

3.60 cc

TG-BS10

1.00 cc

Granulă

0.25 - 1.00mm

THE Graft (L*)

Granulă

1.00 - 2.00mm

** Seringă

Dimensiune/Volum
0.25 g
0.50 g
1.00 g

1.00 g

*S: mic/L: mare
**Ambalajele seringilor sunt în așteptarea aprobării CE

Indications
MATERIALE DE ÎNLOCUIRE A OSULUI

Priză de extracție
cu priză intactă

Priză de extracție
cu priză defectă

Lărgire minoră a
osului

Lărgire majoră a
osului

Nivelul nodului
sinusal

Periimplan�tă

THE Graft™ Granules 0,25-1mm

0,25g~0,6cc

•

•

•

•

THE Graft™ Granules 0,25-1mm

0,50g~1,2cc

•

•

•

•

THE Graft™ Granules 0,25-1mm

1,00g~2,4cc

•

•

•

THE Graft™ Granules 1-2mm
THE Graft™ Granules 1-2mm

•

•

0,50g~1,8cc

•

•

1,00g~3,6cc

•

•

•
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Puritatea THE Gra�™ [1-2-3]
Materialul THE Gra�™ este sigur?
Tehnologie proprie a procesului de inac�vare a
virusului.
Datorită procesului de fabricare foarte eﬁcient, THE
Gra�™ este lipsit de orice componente organice care ar
putea produce infecții sau/și reacții imune. Acest
proces unic păstrează majoritatea proprietăților ﬁzice
ale structurii osoase porcine na�ve a matricei THE Gra�
™. Porozitatea ridicată a biomaterialului:(1) permite
absorbția unor cantități mai mari de sânge, urmată de
apoziția de proteine și factori de creștere; (2) asigură o
suprafață mai mare de ﬁxare a osteoblatelor;
(3) facilitează schimbul de nutrienți și produși de
descompunere. Toate aceste mecanisme ﬁziologice
ajută procesul de regenerare osoasă.
THE Gra�™ are o înaltă puritate.
Din analize, rezultă can�tăți minime de proteine
reziduale, țesuturi moi și matrice organică osoasă, ceea
ce dovedește că THE Gra�™ este suﬁcient de
deproteinizat pentru o u�lizare sigură.
În afară de THE Gra�™, as�el de valori mai mici pentru
reziduurile organice sunt găsite numai cu material de
grefă osoasă tratat la temperaturi ridicate, care poate
cauza degradarea structurii osoase naturale.

Oasele porcine sunt mai sigure
decât cele bovine?
THE Gra�™ a demonstrat că are un conținut de
proteine mai mic decât cel al materialului de grefă
din os natural de la specia bovină. Oasele spongioase
bovine nu sunt lipsite de zoonoze, cum ar ﬁ
encefalopa�a spongiformă bovină BSE. Osul porcin
are un risc rela�v scăzut de zoonoză.

Conținut organic mai puțin rezidual
pentru puritate ridicată
Siguranță

Puritate
Grăsime

Conținut
organic

O înaltă puritate înseamnă materii organice în
can�tate redusă
Energie de suprafață ridicată
Hidroﬁlicitate ridicată

[1] Caracterizarea ﬁzico-chimică a materialului grefat derivat din osul porcin și compararea cu xenogrefele bovine pentru 6
aplicații dentare. Jung Heon Lee, Gyu Sung Yi, Jin Woong Lee, Deug Joong Kim, Școala de Ș�ințe și Inginerie Avansată, Universitatea Sungkyunkwan, Suwon, Coreea - J Periodontal Implant Sci. 2017 Dec;47(6):388
[2] Efectul temperaturii de calcinare asupra compoziției și microstructurii hidroxiapa�tei derivate din osul uman și animal, M.
Figueiredo, A, Fernando, G. Mar�ns, J. Freitas, F.Judas, H, Figueiredo - Ceramics Interna�onal, volumul 36 , Ediția 8, decembrie
2010, paginile 2383-2393 (2016)U0-U7
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Biocompa�bilitatea matricei THE Gra�™ [1-2-3-4]
« Mai asemănătoare cu osul uman »
THE Gra�™ este similar din punct de vedere structural cu
osul uman. Are un nivel ridicat de porozitate combinat cu
o interconec�vitate naturală.

Sigur și biocompa�bil
Combinația de origine porcină cu un nivel ridicat de
puritate permite creșterea previzibilă a osului, fără a risca
o reacție imunogenă. Biocompa�bilitatea ridicată a
matricei The Gra�™ a fost conﬁrmată de un studiu pe
celule in vitro. Prin urmare, THE Gra�™ încurajează
adeziunea celulelor în aceeași măsură și oferă condiții
op�me pentru creșterea vitală a celulelor.

Os uman
Compararea structurii și compoziției osoase de origine
umană și animală

Porozitatea este un factor important în determinarea
integrării biomaterialului. Porozitatea ridicată conduce
la o mai rapidă absorbție a lichidelor și răspândire a
celulelor. The Gra�™ asigură o arhitectura op�mizată a
oaselor pentru adeziunea celulelor și regenerarea
țesuturilor.

[3] „Dezvoltarea procesului de fabricare a unui material de xenogrefă dentară din oasele porcine în condiții de siguranță împotriva
virusurilor”. Jurnalul coreean de microbiologie
[4] Raport de testare - PP T-16-0027-04IE): Centrul de testare și dezvoltare pentru materiale dentare, Universitatea Kyung Hee, Seul.
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Porozitate ridicată a matricei THE Gra�™ [1-2-3]
Porozitatea ridicată și remodelarea precoce
îmbunătățesc performanțele clinice.
Porozitatea ridicată a matricei THE Gra�™ înseamnă o
absorbție mai rapidă a lichidelor (de exemplu, sânge) în
comparație cu DBBM. Acest lucru nu numai că
facilitează aplicarea materialului, dar conduce la o
încorporare mai rapidă după implantare.
Nivelul ridicat al porozității a fost demonstrat prin
testul structurii porilor de par�cule, testul de
distribuție a dimensiunii par�culelor și testele de
porozitate totală.

1

2

x25

x80

Structura matricei THE Gra�™:
-Macropori (diametru -> 100 pm), sunt necesari pentru
a forma vase de sânge și pentru a induce creșterea și
reorganizarea osoasă în jurul materialului grefat.
-Micropori (diametru <-10 pm), sunt necesari pentru
penetrarea ﬂuidelor corporale, transportul ionilor,
ﬁxarea osteoblastelor și precipitarea HA nou formată.
-Nanopori, compuși din granule sub 100 nm, cu o
can�tate mare de pori la scală nanometrică prezentă
între contrastul granulelor.

3
x100

Analiza porozității generale:

80%
4
x500

5
x1.000

6

• Oase trabeculare umane (79,3%)

x3.000

• THE Graft ™ ~ 78.4%
7
x5.000

8
x10.000

9

60%

x50.000
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Hidroﬁlicitatea matricei THE Gra�™ [2-5-6]
THE Gra�™ constă dintr-un sistem unic de pori de
interconexiune, care asigură o intrare eﬁcientă a
ﬂuidului și permite migrarea celulelor. Acest sistem de
pori și o energie de suprafață ridicată sporesc procesul
de osteoconducție.
Umectabilitatea matricei THE Gra�™ s-a dovedit a ﬁ
mai mare, în comparație cu a xenogrefelor existente,
ceea ce sugerează că THE Gra�™ este rela�v hidroﬁlă și
poate ﬁ ușor umezită de ﬂuidele corporale după
implantare. Nu numai adsorbția proteinelor, dar și
ﬁxarea, creșterea și proliferarea diferitelor �puri de
celule, inclusiv osteoblastele, au fost raportate ca ﬁind
semniﬁca�v afectate de umectabilitatea suprafeței
materialului.
Oase vitale

Această umectabilitate ridicată a matricei THE Gra�™
sugerează că aceasta poate avea avantaje în ceea ce
privește adsorbția proteinelor și procesele de adeziune
celulară și proliferare rezultate după implantare.
Conținutul componentului organic al matricei THE Gra�
™ a fost oarecum mai mic decât cel al xenogrefelor
existente.

Aceste rezultate arată că substanțele organice,
inclusiv colagenul și alți compuși organici, au fost
îndepărtați cu succes de matricea THE Gra�™, care
nu este afectată de problemele legate de conținutul
organic.
Os lamelar/țesut (calitatea osoasă)

4 săptămâni

8 săptămâni

4 săptămâni

8 săptămâni

În toate momentele, THE Gra�™ a demonstrat o proporție egală sau mai mare de os vital nou format decât DBBM natural
(stânga). După 8 săptămâni, grupul de testare cu THE Gra�™ a prezentat o calitate a oaselor mult mai bună compara�v cu
grupul de control cu DBBM, ilustrat printr-o proporție mai mare de os lamelar față de os țesut (dreapta).
[5] Rezultatele testelor interne PURGO
[6] Efectul osteogen al par�culelor osoase porcine încălzite, la temperatură scăzută într-un model de șobolan cu defect al oaselor
calvariei., Go A1, Kim SE, Shim KM, Lee SM, Choi SH, Son JS, Kang SS..J Biomed Mater Res A.
2014 Oct;102(10):3609-17. doi: 10.1002/jbm.a.35022. Epub 2013 Nov 18.
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