Produkty:

R.T.R. (z ang. Resorbable Tissue Replacement)
jest materiałem do odbudowy tkanki kostnej na bazie
czystego beta-trójfosforanu wapniowego.
R.T.R. umożliwia augmentację kości po ekstrakcji zębów,
jak również w innych sytuacjach klinicznych związanych
z utratą tkanki kostnej (ubytki periodontologiczne,
podniesienie dna zatoki itp.).
•
•
•
•

Ulega progresywnej i całkowitej resorpcji:
R.T.R. uwalnia jony wapnia i fosforu, a tym samym
umożliwia tworzenie mocnej tkanki kostnej
Stymuluje naturalne procesy wzrostu kości.
Właściwości osteokondukcyjne mikro- oraz
makroporów ułatwiają tworzenie gęstej, nowej kości.
Odbudowuje objętość kości: R.T.R. przywraca
integralność tkanki kostnej w przeciągu 3-6 miesięcy.
Dostępny w 3 postaciach (stożka, wyprofilowanej
strzykawki z granulatem oraz samego granulatu)
znajdujących zastosowanie we wszystkich
sytuacjach klinicznych

Zmień sposób leczenia miejsc poekstrakcyjnych oraz
ubytków tkanki kostnej, aby zagwarantować sukces
leczenia implantologicznego w przyszłości.

R.T.R. Cone

R.T.R. Syringe

R.T.R. Granulat

Pudełko z 2 stożkami po 0,3 cm3
granulatu beta-trójfosforanu
wapniowego (Ø6 mm, W10 mm)
+ kolagen* w indywidualnym, sterylnym
opakowaniu.

Sterylna, indywidualnie pakowana
strzykawka zawierająca 0,8 cm3
granulatu beta-trójfosforanu
wapniowego o rozmiarze granulek
od 0,5 do 1mm.

Sterylna fiolka zawierająca 2 cm3
granulatu beta-trójfosforanu
wapniowego o rozmiarze granulek
od 0,5 do 1mm.

*pochodzenia zwierzęcego

R.T.R.

Całkowita resorpcja… mocna i stabilna kość

R.T.R. – Uzupełnia lukę w zabiegach odbudowy kości

Właściwości:

R.T.R. to rozwiązanie bezpieczne i łatwe w zastosowaniu. Pozwala na
wykonanie zarówno prostych, jak i skomplikowanych zabiegów odbudowy
tkanki kostnej, niezbędnych dla zapewnienia zdrowia zębów ich estetyki oraz
stabilności struktur kostnych.

R.T.R. cechuje się szczególnymi właściwościami strukturalnymi,
które sprzyjają kolonizacji komórek kościotwórczych.
SKŁAD: 	syntetyczny granulat beta-trójfosforan wapniowy (β-TCP)
ROZMIAR GRANULEK:
od 500 µm do 1 mm
ROZMIARY MAKROPORÓW: od 100 µm do 400 µm
ROZMIARY MIKROPORÓW: < 10 µm
CZAS RESORPCJI: 	od 3 do 6 miesięcy (w zależności od cech fizjologicznych
pacjenta)

R.T.R. jest syntetycznym materiałem, który przyspiesza powstanie nowej tkanki
kostnej. Posiada ekstremalnie hydrofilne właściwości zapewniające jego łatwą
aplikacje oraz dobre wypełnianie wszelkich niedoborów kostnych. Ta cecha
sprawia, że R.T.R. jest wskazany przy leczeniu ubytków śródkostnych,
augmentacji wyrostka oraz zachowania wyrostka zębodołowego po
ekstrakcjach zębów.
 ębodół poekstrakcyjny wypełniony
Z
R.T.R.

R.T.R. – Czysty i wręcz genialny

Przypadek 1.
Poekstrakcyjna augmentacja zębodołu
Konsekwencją usunięcia zęba jest zanik wyrostka
zębodołowego. Proces ten jest zjawiskiem progresywnym i przeciętnie oznacza utratę kości od 2 do
3 mm w szczęce oraz od 4 do 6 mm w żuchwie. Aby
temu zapobiec, niezbędne jest wypełnienie zębodołu
materiałem kościotwórczym. Warunkiem powodzenia
zabiegu jest powstanie skrzepu, dzięki któremu zainicjowane są procesy odbudowy kości.
R.T.R Cone umieszczany jest w ujściu zębodołu poekstrakcyjnego, a nie na całą jego głębokość, tak aby
nasączył się krwią pacjenta.
Podczas kontaktu z krwią, początkowo sucha
i sztywna konsystencja R.T.R. przyjmuje postać
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Aplikacja R.T.R Cone.

 R.T.R. Cone nasączony
krwią.

półpłynnego, spoistego żelu. Konsystencja ta powoduje, że R.T.R.
bardzo dobrze dopasowuje się do zębodołu bez względu na jego kształt.
R.T.R Cone musi ulec całkowitemu nasączeniu krwią, aby nie doszło
do rozkruszenia granulatu β-TCP podczas umieszczania w zębodole.
Kontrolne zdjęcia rentgenowskie po upływie pierwszego oraz trzeciego
miesiąca obrazuje zachowanie krawędzi blaszek zębodołu. Implantacja
możliwa jest po okresie 4-5 miesięcy.

 R.T.R. Cone
w zębodole.

 R.T.R. Cone w zębodole.

 R.T.R. w zębodole,
sytuacja po zabiegu.

 R.T.R. powiększenie pod mikroskopem granulki o strukturze mikroporowatej (x1000)

Wskazania kliniczne:

 egeneracja tkanki kostnej przy
R
użyciu R.T.R.

R.T.R. – Odbudowa solidnych fundamentów
Porowate granulki R.T.R. zapewniają optymalne środowisko dla osteokondukcji,
co umożliwia wzrost oraz powstawanie nowej, gęstej struktury kostnej.

Wskazaniem do użycia R.T.R. są wszystkie przypadki kliniczne
wymagające odbudowy kości w jamie ustnej:
Wypełnianie zębodołów poekstrakcyjnych (zachowanie objętości zębodołu)
Augmentacja wyrostka zębodołowego
Ubytki periodontologiczne
Ubytki kości wokół implantów
Zabiegi podniesienia zatoki szczękowej
Ubytki kości jako następstwo resekcji wierzchołków korzeni
Właściwości

Struktura R.T.R. jest mikro- i makroporowata. Te specyficzne właściwości
umożliwiają dogłębną kolonizację makroporów oraz sprzyjają formowaniu
biokompatybilnej struktury.

Syntetyczne granulki
β-TCP

Zalety
Całkowicie resorbowalne z jednoczesnym tworzeniem nowej struktury kostnej

Mikro- oraz makroporo- Maksymalizuje kolonizację materiału alloplawatość
stycznego przez komórki kościotwórcze w celu
odbudowy struktury kostnej

R.T.R. ulega progresywnej i całkowitej resorpcji.

Materiał hydrofilny

 fektywne tworzenie nowej kości
E
przez całkowitą resorpcję R.T.R.

Łatwa adaptacja w miejscach zabiegów chirurgicznych oraz wypełnienie ubytków w strukturze
kostnej

Wysoki stopień czystości oraz sterylności

Biokompatybilność oraz bezpieczeństwo

Dostępny w 3 postaciach

Umożliwia liczne zastosowania kliniczne

R.T.R. Cone (stożek):
zawierający czysty
kolagen*

Zapewnia hemostazę oraz stabilność

R.T.R. Curved Syringe
(zakrzywiona strzykawka) 0,8 cm3

Odpowiednio wyprofilowana strzykawka umożliwia aplikację materiału wraz z krwią pacjenta lub
roztworem fizjologicznym

R.T.R. Granulat 2cm3

Objętość przeznaczona do rozległych ubytków

Podwójne, sterylne
opakowanie

Spełnia standardy aseptyki podczas zabiegów
implantacji

*pochodzenia bydlęcego

Leczenie ubytków śródkostnych musi stanowić część
całościowego leczenia periodontologicznego. Po
wykonaniu wstępnego leczenia niechirurgicznego
polegającego na usunięciu kamienia nazębnego oraz
instruktażu higieny jamy ustnej, następuje klasyfikacja
przypadków klinicznych do chirurgicznego leczenia
periodontologicznego (w przypadku kieszeni patologicznych głębszych niż 6 mm z objawami krwawienia
podczas zgłębnikowania). Przed aplikacją granulatu
należy całkowicie usunąć tkankę ziarninową oraz
wykonać kiretaż. Wypełnienie ubytków dwu- oraz
trójściennych następuje bez konieczności używania
błon zaporowych.

 odniesiony płat śluzówP
kowo-okostnowy pełnej
grubości.

 okładne usuniecie tkanki
D
ziarninowej z ubytku śródkostnego.

 plikacja mieszanki R.T.R.
A
z krwią pacjenta do ubytku.

 idok od strony przedsionW
ka jamy ustnej po zabiegu
oraz założeniu szwów.

 braz rentgenowski przed
O
zabiegiem.

 braz rentgenowski
O
6 miesięcy po zabiegu.

W przeciągu paru miesięcy następuje proces naprawy ubytków tkanki kostnej wraz z regeneracją przyczepu nabłonkowego. Warunkiem długotrwałego powodzenia procesu
naprawczego ubytku śródkostnego jest terapia podtrzymująca efekty leczenia.

Przypadek 3.
Ubytek kości wokół implantu
Klasyczne pozostawianie szpary po stronie przedsionkowej w trakcie zabiegu implantacji jest łatwe
do wypełnienia przy użyciu R.T.R. Granulat R.T.R.
zapobiega wrastaniu tkanek miękkich oraz zapewnia
doskonałą osteointegrację.

 zpara między implantem
S
a blaszką przedsionkową.

 plikacja
A
R.T.R.

 braz po założeniu
O
szwów.

 o okresie 3 miesięcy naP
stępuje idealna integracja
implantu z kością.

 plikacja
A
R.T.R.

 braz po wprowadzeniu
O
materiału.

 braz rentgenowski
O
po zabiegu.

 braz histologiczny
O
po 7 miesiącach
od zabiegu.

Przypadek 4.
Podniesienie dna zatoki
Zarówno samodzielne, jak i w połączeniu z kością
własną pacjenta, beta-trójfosforan wapniowy stanowi
alternatywę dla chirurgicznych zabiegów wymagających przeszczepów kości z innych okolic ciała.
R.T.R. gwarantuje uzyskanie powtarzalnych rezultatów klinicznych, a wyprofilowana strzykawka ułatwia
jego aplikację.

Dzięki uprzejmości Dr. Charlesa
Micheau, Uniwersytet w Paryżu
(Paris Diderot), wydział stomatologii

 R.T.R. powiększenie pod mikroskopem granulki o strukturze makroporowatej (x135)

Dzięki uprzejmości Dr. Thomasa
Luxa, prywatna praktyka, Mannheim, Niemcy

R.T.R. to krystaliczny beta-trójfosforan wapniowy (β-TCP), który w procesie
produkcji został poddany licznym testom tj.: promieniowanie rentgenowskie
i spektroskopia w podczerwieni. Przeprowadzone badania wykazały najwyższy
stopień czystości β-TCP > 99%
Dzięki swojej biokompatybilności materiał ten jest z powodzeniem stosowany
w stomatologii i ortopedii. Cechuje się brakiem toksyczności miejscowej
i ogólnoustrojowej.

Dzięki uprzejmości dr. Charlesa
Micheau, Uniwersytet w Paryżu
(Paris Diderot), wydział stomatologii

Przypadek 2.
Ubytek w obszarze przyzębia

R.T.R. to biokompatybilny, syntetyczny materiał o najwyższym stopniu
czystości.

W przeciwieństwie do hydroksyapatytu R.T.R. ulega stopniowej resorpcji
przez sukcesywne uwalnianie jonów wapnia i fosforu, ułatwiając tym samym
tworzenie stabilnej, nowej kości. W zależności od cech fizjologicznych pacjenta,
nowo utworzona tkanka kostna powstaje w przeciągu 3 do 6 miesięcy i jest
w stanie zapewnić odpowiednie rusztowanie dla implantów zębowych.

R.T.R. – Aplikacje kliniczne

Dzięki uprzejmości dr. Francois
Cariou. Szpital Uniwersytecki,
Reims, Francja

R.T.R. – Specyfikacja techniczna

R.T.R. – Piękno do szpiku kości

