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Luați o decizie inteligentă cu o alterna�vă inteligentă!
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Membrana este compusă din folie de politetraﬂuore�lenă (PTFE) 100% și cadru de
�tan de calitatea 1, materiale inerte din punct de vedere biologic și compa�bile cu
țesuturile.
Membrana neresorbabilă OpenTex™-TR PTFE cu cadru din �tan este proiectată să
aibă o structură de suprafață și o porozitate adecvate pentru a preveni integrarea
și trecerea bacteriilor în interiorul materialului, în �mp ce menține spațiul pentru
adeziunea celulelor gazdă la materialul de grefare.
OpenTex™-TR oferă un mediu favorabil pentru neovascularizare și vindecarea
defectelor, prin repopularea celulelor derivate din oase și protejarea defectelor
osoase de migrarea celulelor derivate din țesutul gingival.
Deoarece întreținerea adecvată a spațiului este crucială pentru această procedură, membrana este suﬁcient de rigidă pentru a preveni colapsul spontan, dar și
suﬁcient de ﬂexibilă pentru a se mula cu ușurință pe conturul țesutului și pentru a
reduce perforațiile țesuturilor moi care se suprapun. [11]

[11] Evaluarea clinică a creșterii ver�cale a crestei u�lizând membrana PTFE întărită cu �tan. Departamentul de Parodontologie,
Dental Hospital, Veterans Health Service Medical Center, Seoul, Coreea.
Academia Coreeană de Implantologie Orală Maxilo-facială Vol. 22, nr.1, 2018
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Indicații
01.
Reconstrucția alveolei postextracționale
02.
Regenerarea osoasă
03.
În cazul în care închiderea primară nu este posibilă

Speciﬁcații
Primary Closure
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Nr. ar�col

Dimensiune

OpenTex-TR_P01

17 mm x 25 mm

OpenTex-TR_P02

24 mm x 30 mm

OpenTex-TR_P03

17 mm x 25 mm

OpenTex-TR_P05

12 mm x 24 mm

OpenTex-TR_P06

14 mm x 24 mm

OpenTex-TR_P07

30 mm x 40 mm
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Caracteris�ci principale OpenTex™-TR [12]

Neresorbabilă

Minim invazivă

Rigiditate op�mă pentru
întreținerea spațiului

Beneﬁcii m OpenTex™-TR [12]

17 x 25 mm

24 x 30 mm

17 x 25 mm

OpenTex-TR_P01

OpenTex-TR_P02

OpenTex-TR_P03

Rigiditate și rezistență op�mă pentru crearea spațiului
OpenTex™-TR este un produs op�m care poate ﬁ curățat
cu ușurință și este suﬁcient de solid pentru crearea
spațiului, deoarece este întărit cu cadru de �tan.
Cadru diferit încorporat în �tan
OpenTex™-TR este proiectat în diverse forme pentru a
sa�sface cererea chirurgilor.
Interacțiune excelentă cu țesutul
Structura sa micro-poroasă ajută la integrarea �sulară.

12 x 24 mm

14 x 24 mm

30 x 40 mm

OpenTex-TR_P05

OpenTex-TR_P06

OpenTex-TR_P07

Ușor de u�lizat
OpenTex™-TR poate ﬁ tăiat cu ușurință și este ușor de
îndepărtat.

[12] Rezultatele testelor interne ale datelor PURGO sunt disponibile.
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Caracteris�cile OpenTex-TR™

Placă PTFE
Titan calitatea 1
Placă PTFE

Rezistență la
penetrarea bacteriană
Predic�bilitate
ridicată a regenerării
osoase (GBR)

Membrana poate ﬁ pliată, modelată și ﬁxată în conformitate cu cerințele clinice.
Rigiditate suﬁcintă pentru rolul de menținător de spațiu.
Stabilitate superioară în defectele osoase mari, unde menținerea spațiului necesar regenerării este problema�că.
Cadrul din Ti se poate plia și adapta ușor la morfologia defectului osos.
Datorită structurii dense, membrana poate ﬁ lăsată parțial expusă (neacoperită total).
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