
Колагенова бар’єрна мембрана

ПРАЙС МАТЕРІА ЛІВ ДЛЯ КІСТКОВОЇ 
ТА М’ЯКОТКАНИННОЇ ПЛАСТИКИ



ОФІЦІЙНИЙ ТА ЕКСКЛЮЗИВНИЙ 
ПРЕДСТАВНИК BIOHORIZONS В УКРАЇНІ

MO-C0.5
Кортикальний та губчатий
кістковий матеріал 0.5 cc

Код Ціна

MO-C1.0

MO-C2.5

Кортикальний та губчатий
кістковий матеріал 1.0 cc
Кортикальний та губчатий
кістковий матеріал 2.5 cc

NOVO-1.5x1.5 $ 139NovoMatrix™ Reconstructive 
Tissue Matrix, 1,5x1,5

Код Ціна

NOVO-1.5x2.5
NovoMatrix™ Reconstructive 
Tissue Matrix, 1,5x2,5 $ 199

NOVO-1.5x4.5 $ 276NovoMatrix™ Reconstructive 
Tissue Matrix, 1,5x4,5

NOVO-2.5x4.5
NovoMatrix™ Reconstructive 
Tissue Matrix, 2,5x4,5 $ 384

MinerOss ® Blend
  Розмір частинок: від 600 мкм до 1250 мкм

NovoMatrix™  являє собою безклітинний дермальний матрикс зі свинячого матеріалу, який було піддано
тканинній інженерії.
NovoMatrix™  —  це прорив у обробці ксеногенних матеріалів, який забезпечує збереження структурно
непошкодженого, інтактного каркасу. Запатентована обробка тканини підтримує її цілісність і регенера-
цію, забезпечуючи швидку реваскуляризацію, репопуляцію фібробластів і мінімальну запальну відповідь,
в кінцевому підсумку перетворюючись в тканину господаря для сильного, природного відновлення.

NovoMatrix Тканинний Матрикс для реконструктивної
 хірургії 

Суміш кортикального та губчатого
аллопластичного кісткового матеріалуMinerOss   Blend

TM

NovoMatrix
TM

У 2004 році компанія BioHorizons стала піонером у комбінації мінераліз-
ованої кортикальної та губчатої кісткової стружки. Сьогодні MinerOss
Blend є однією з найпопулярніших сумішей аллотрансплантатів в США.

мінералізована стружка з губчастої кістки з максимальною площею поверхні і ранніми остеокондуктив-
ними властивостями;
мінералізована стружка з кортикальної кістки для підтримки простору та довгострокової стабільності;
співвідношення кортикальної і губчастої кісток 50/50.

$ 109

$ 159

$ 269

+380 (67) 609 94 48
Київ, 03110, провулок Новонародний, 2
www.up-and-do.com

®

MinerOss Blend утворює остеокондуктивний каркас для збільшення обсягу та ефективної регенерації лунки 
для встановлення дентальних імплантатів.

підтримує позитивну імунологічну відповідь і регенерацію;
можна розмістити будь-якою стороною до зони аугментації;
не вимагає попередньої гідратації, готовий до використання;
товщина в будь-якій точці матеріалу - 1 мм;
контрольоване джерело для більш передбачуваної якості продукту.

Зони застосування:
        спрямована тканинна регенерація для закриття поверхні кореня;
        місцеве потовщення слизової ясен для збільшення обсягу кератинізованої тканини навколо зубів;
        реконструкція альвеолярного гребеня для протезування;

 up.and.do.world  up.and.do



ОФІЦІЙНИЙ ТА ЕКСКЛЮЗИВНИЙ 
ПРЕДСТАВНИК BIOHORIZONS В УКРАЇНІ

MINXP-CAN0.5SM           0,25-1 мм 0,5 см   фл.     $ 66

MINXP-CAN1.0LG 1-2  мм     $ 90

MINXP-CAN1.0SM           0.25-1 мм       $ 90

MINXP-CAN2.0LG 1-2  мм      

$ 165MINXP-CAN2.0SM           0,25-1 мм      

$ 165

MINXP-CAN4.0SM           0,25-1 мм 4,0      $ 308

MINXP-SYR0.25 0,25 см шп.     $ 50

MINXP-SYR0.5     $ 77

Код Ціна

MinerOss   XP

+380 (67) 609 94 48
Київ, 03110, провулок Новонародний, 2
www.up-and-do.com

Тканинний Матрикс для реконструктивної
 хірургії 

MinerOss® Cortical
   Размір частинок: від 300 мкм  до 1000 мкм

Міцність кортикального аллотрансплантата ідеальна в процедурах, де структурна цілісність і тривала
стабільність необхідні для правильної регенерації.  MinerOss® Cortical випускається в розмірі частинок
від 300 до 1000 мкм, що дозволяє йому швидше зволожуватися і полегшує роботу з ним.

MIN-COR0.5
Кортикальний 
кістковий матеріал 0.5 cc

Код Ціна

MIN-COR1.0

MIN-COR2.5

Кортикальний 
кістковий матеріал 1.0 cc
Кортикальний 
кістковий матеріал 2.5 cc

Кортикальний  аллопластичний кістковий 
матеріал

Ксеногенний кістковий матеріал свинячого 
походження

Колагенові блоки ксеногенного походження

MinerOss   Cortical®

$ 69

$ 99

$ 199

®

3

3

3

3

3

3

3

3

MinerOss   X Collagen®

MINX-COLLAGEN-LG           10 x11x12 мм                0,5 г   $ 322

MINX-СOLLAGEN-MED          8х9х9 мм 0,25 г   $ 190

Код Ціна

MINX-СOLLAGEN-SM          6х7х8 мм 0,1 г   $ 104

MinerOss® ХР - це високопориста, позбавлена органiчних речовин мiнеральна матриця кiсткової тканини
свиней, розроблена для пластики твердих тканин. Пiдвищена пористiсть забезпечує оптимальну остеоконду-
ктивнiсть та достатньо простору для утворення нової кiсткової тканини.

MinerOss® Х Collagen - це комбiнований вирiб, що на 95% складається iз позбавленої органiчних речовин
губчатої кiстки великої рогатої худоби, а на близько 5% - з колагену великої рогатої худоби. Йога форма у
виглядi блокiв забезпечує зручнiсть при встановленнi; це iдеальне рiшення для багатьох клiнiчних
показань.

1,0 см   фл. 

1,0 см   фл. 

2,0  см   фл.

2,0  см   фл.

см   фл. 

 0,5 см   шп.
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ОФІЦІЙНИЙ ТА ЕКСКЛЮЗИВНИЙ 
ПРЕДСТАВНИК BIOHORIZONS В УКРАЇНІ

Mem-Lok     RCM®

Mem-Lok     Pliable® Колагенова бар’єрна мембрана

RCM-ML1520           15 мм х 20 мм $ 119

RCM-ML2030           20 мм х 30 мм $ 139

RCM-ML3040           30 мм х 40 мм $ 194

Код Ціна

PBLE-ML1520           15 мм х 20 мм $ 119

PBLE-ML2030           20 мм х 30 мм $ 139

PBLE-ML3040           30 мм х 40 мм $ 194

Код Ціна

+380 (67) 609 94 48
Київ, 03110, провулок Новонародний, 2
www.up-and-do.com

Mem-Lok® ResorbaЫe Collagen Membrane (RCM) створена на основi
високоочищеного колагену I типу, забезпечує збiльшення тривалостi
перiоду резорбцiї та забезпечує оптимальну регенерацiю кiсткової

Mem-Lok® PliaЫe - це мiцна податлива колагенова бар 'єрна мембрана,
яка виробляється з високоочищенної свинячої тканини.

Колагенова мембрана тривалого розсмоктування

тканини. Лiкарi можуть бути впевненими в тому, що Mem-Lok® слугуватиме в якостi ефективної бар'єрної 
мембрани для регенерацiї кiстки.

єдиний шар інтактного колагену;
можна розмістити будь-якою стороною до зони аугментації;
бар’єрна функція на клітинному рівні;
термін резорбції — 12-16 тижнів;
велика відривна сила шва.

прогнозований період резорбції - 26-38 тижнів;
пори, проникні для макромолекул, що не перешкоджають обміну основних поживних речовин під час
загоєння;
легка адаптація до різноманітних кісткових дефектів.
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