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СЕРВІСНаша продукція 
реалізується  
в 90 країнах  

світу

Компанія BioHorizons невпинно прагне до створення продукції, ефективність якої базується на доказовій 
медицині та доведена науковими дослідженнями. Ця відданість своїй справі бере свій початок з 1997 року, 
відколи на ринок вийшла імплантаційна система Maestro, та на повну силу триває й досі, про що свідчать 
останні розробки, які ми нещодавно вивели на ринок — імплантаційні системи Tapered Plus, Tapered Tissue 
Level та Tapered 3.0.

Зосередженість компанії BioHorizons на наукових дослідженнях, інноваціях та на якісному обслуговуванні 
дозволяє нашим клієнтам впевнено використовувати нашу надзвичайно широку лінійку зубних імплантатів та 
виробів біологічного походження, що робить компанію BioHorizons однією з тих компаній в стоматологічній 
індустрії, які зростають найбільш стрімко.

Компанія BioHorizons допомагає повернути гарну посмішку пацієнтам у 90 країнах світу — у Північній Амери-
ці, у країнах Європи, Південної Америки, Азії, Африки та у Австралії.

Компанія BioHorizons використовує 
наукові дослідження та іновації для 
створення унікальної продукції, що 
забезпечує перевірені часом хірургічні  
та естетичні результати.

Найсучасніші імплантологічні технології, 
вироби біологічного походження та 
програмне забезпечення для хірургії за 
шаблонами — все це зробило BioHo-
rizons однією із провідних компаній в 
галузі стоматологічної імплантології.

Компанія BioHorizons усвідомлює 
важливість обслуговування клієнтів на 
найвищому рівні. Наша всесвітня мережа 
професійних торгових представників та 
висококваліфікованих фахівців служби 
підтримки клієнтів має все для того, аби 
ефективно служити потребам пацієнтів 
і лікарів.



MinerOss® X Collagen — це комбінований виріб, що на 95% складається із позбавленої органічних речовин губчатої кіст-
ки великої рогатої худоби, а на близько 5% — з колагену великої рогатої худоби. Його форма у вигляді блоків забезпе-
чує зручність при встановленні; це ідеальне рішення для багатьох клінічних показань.

Продукція MinerOss® X Particulate буває двох різновидів — з губчатої або з кортикальної кістки. Складна трабекуляр-
на архітектура та природний склад — все це дає змогу забезпечити ідеальне формування кістки у ділянці кісткового 
дефекту.

MinerOss® X Syringe — це подрібнений матеріал з губчатої кістки у вигляді попередньо заповненого шприца, який 
забезпечує оптимальну доставку у ділянку кісткового дефекту.

*Лінійка кістково-трансплантатних матриць, одержаних з ксенотрансплантатів

Інформація для оформлення замовлень

MinerOss® X Cancellous

MinerOss® X Syringe (у шприці)

MinerOss® X Cortical

MinerOss® X Collagen

MinerOss® X Collagen

MinerOss® X Particulate (у вигляді дрібних частинок)

MinerOss® X Syringe (у шприці)

• синусліфтинг та аугментація альвеолярного гребеня
• трансплантація у постекстракційній лунці
• корекція внутрішньокісткових дефектів пародонту
• трансплантація як підготовка до подальшого

встановлення імплантатів

Лінійка ксенотрансплантатів MinerOss® X 

MinerOss® X — це позбавлена органічних речовин мінеральна матриця кісткової тканини великої рогатої худоби, яка за сво-
їми фізичними та хімічними властивостями співставна із мінеральною структурою кісткової тканини людини. Вона доступна 
у багатьох різних варіантах. Лінійка ксенотрансплантатів* MinerOss® X може використовуватись при найрізноманітніших 
варіантах трансплантації в стоматології:

Сфера застосування охоплює наступні покази

ВАРІАНТИ ДЛЯ КІСТКОВОЇ ПЛАСТИКИ

MINX-CAN0.25GR 0,2г/0,5см3 

MINX-CAN0.5GR 0,5г/1.0см3

MINX-CAN1.0GR 1,0г/2,0см3

MINX-CAN2.0GR 2,0г/4,0см3

MINX-SYR0.25 0,25см3  

MINX-SYR0.5 0,5см3

MINX-SYR1.0 1,0см3

MINX-COR0.25GR 0,2г/0,4см3

MINX-COR0.5GR 0,5г/0,8см3

MINX-COR1.0GR 1,0г/1,6см3

MINX-COR2.0GR 2,0г/3,2см3

MINX-COLLAGEN-SM 6x7x8мм

MINX-COLLAGEN-MED 8x9x9мм

MINX-COLLAGEN-LG 10x11x12мм



MinerOss® XP

Застосування для кісткової пластики

ВАРІАНТИ ДЛЯ КІСТКОВОЇ ПЛАСТИКИ

MinerOss® XP — це високопориста, позбавлена органічних 
речовин мінеральна матриця кісткової тканини свиней, 
розроблена для пластики твердих тканин. 
Підвищена пористість забезпечує оптимальну 
остеокондуктивність та достатньо простору для утворення 
нової кісткової тканини.

Сфера застосування охоплює наступні покази
• синус-ліфтинг та аугментація альвеолярного

гребеня
• трансплантація у постекстракційній ямці
• корекція внутрішньокісткових дефектів пародонту
• трансплантація як підготовка до подальшої

установки імплантатів

Корекція 
дефектів 
пародонту

4-стінкові 
постекстрак-
ційні лунки

3-стінкові 
постекстрак- 
ційні лунки

синус-ліфтинг
аугментація 
альвеолярного 
гребеня

трансплантація 
для установки 
імплантатів

трансплантація 
за допомогою 
кісткового 
блоку

MinerOss® X 
Cancellous       

MinerOss® X 
Cortical     
MinerOss® X 
Syringe 
(у шприці)

      

MinerOss® X 
Collagen    

MinerOss® 
XP       

Інформація для оформлення замовлень

MINXP-CAN0.5SM 0,25-1 мм 0,5 см3 фл.

MINXP-CAN1.0SM 0,25-1 мм 1,0 см3 фл.

MINXP-CAN2.0SM 0,25-1 мм 2,0 см3 фл.

MINXP-CAN4.0SM 0,25-1 мм 4,0 см3 фл.

MINXP-CAN1.0LG 1-2 мм 1,0 см3 фл.

MINXP-CAN2.0LG 1-2 мм 2,0 см3 фл.



Колагенова мембрана, що розсмоктується (RCM) Mem-Lok® 

СТОМАТОЛОГІЧНІ МЕМБРАНИ

RCM-мембрана Mem-Lok®, яку створено на основі високоочищеного колагену I типу, забезпечує збільшення тривалості 
періоду резорбції та забезпечує оптимальну регенерацію кісткової тканини. Лікарі можуть бути впевненими в тому, що 
Mem-Lok® RCM слугуватиме в якості ефективної бар’єрної мембрани для регенерації кісток.

Щільна мембрана забезпечує збільшену механічну міцність 

Відривна сила шва

Грам

Сфера застосування охоплює наступні покази

• 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

• постекстракційні лунки
• синус-ліфтинг — вікно синуса
• збереження альвеолярного гребеня
• аугментація кісткової тканини довкола імплантатів
• корекція кісткових дефектів
• периімплантатні кісткові дефекти довкола

імплантатів

RCM-ML1520 Колагенова мембрана, що розсмоктується 15 x 20 мм

RCM-ML2030 Колагенова мембрана, що розсмоктується 20 x 30 мм

RCM-ML3040 Колагенова мембрана, що розсмоктується 30 x 40 мм

Інформація для оформлення замовлень



Mem-Lok® Pliable (гнучка) 

Застосування стоматологічних мембран 

захист 
трансплантатів 
та їх утримання

синус-ліфтинг збереження 
альвеолярного 
гребеня

корекція 
кісткових 
дефектів

Mem-Lok® RCM   
Mem-Lok® Pliable (гнучка)   

PBLE-ML1520 Mem-Lok® Pliable 15 мм x 20 мм

PBLE-ML2030 Mem-Lok® Pliable 20 мм x 30 мм

PBLE-ML3040 Mem-Lok® Pliable 30 мм x 40 мм

Mem-Lok® Pliable — це міцна та податлива колагенова бар’єрна мембрана, яка виробляється з високоочищеної свинячої 
тканини.

• єдиний шар інтактного колагену
• відсутність різниці між верхньою та

нижньою сторонами
• бар’єрна функція на клітинному рівні
• термін резорбції — 12-16 тижнів
• велика відривна сила шва

Сфера застосування охоплює наступні покази

Інформація для оформлення замовлень

• постекстракційні ділянки
• аугментація альвеолярного гребеня
• утримання трансплантату навколо

імплантатів
• корекція дефектів пародонту

15 мм x 20 мм

Типорозміри Mem-Lok® RCM та Mem-Lok® Pliable

20 мм x 30 мм 30 мм x 40 мм

СТОМАТОЛОГІЧНІ МЕМБРАНИ



Набір для фіксації кісткових блоків та витратні матеріали до нього

Набір системи AutoTac® та витратні матеріали до нього

Призначення: використання для фіксації кісткових блоків та сіток, а також для утворення тентів за допомогою мембрани, що 
використовується для спрямованої кісткової регенерації. Набір інструментів компактний і зручно організований; інструменти 
та шурупи зручно діставати. У набір входять свердла для наконечника замкового типу кріплення та хвостовика під турбінний 
наконечник.

160-900 Набір кісткових фіксувальних шурупів включає:

Набір системи AutoTac® використовується для того, аби закріпити мембрану, лише натиснувши на кнопку.  
Ефективна «бездотикова» система фіксації із зручним механізмом подачі, з якою можна працювати однією рукою, дозволяє 
ефективним чином здійснювати фіксацію мембран.

Набір системи AutoTac (400-270) включає наступне:

• Лоток для стерилізації
• Касета для пінів, що піддається автоклавуванню

(попередньо заряджена титановими пінами, 21 шт.)
• Пінцет
• Пристрій для фіксації пінів AutoTac

• гнучка мікро-сітка
• корпус викрутки
• повний набір інструментів
• автоклавуємий бокс з кришкою
• 24 шурупи:  (6) мікрошурупи 1,4 x 8,0 мм

(6) мікрошурупи 1,4 x 10,0 мм
(6) міні-шурупи 2,0 x 10,0 мм
(6) міні-шурупи 2,0 x 12,0 мм

400-200
400-248

Пристрій для фіксації пінів AutoTac
Касета для пінів, що піддається автоклавуванню 
(піни не додаються)

BSV-14X4
BSV-14X6
BSV-14X8
BSV-14X10
BSV-14X12

мікрошурупи 1,4 x 4,0 мм (уп. 6 шт.)
мікрошурупи 1,4 x 6,0 мм (уп. 6 шт.)
мікрошурупи 1,4 x 8,0 мм (уп. 6 шт.)
мікрошурупи 1,4 x 10,0 мм (уп. 6 шт.)
мікрошурупи 1,4 x 12,0 мм (уп. 6 шт.)

BSV-2X8
BSV-2X10
BSV-2X12
BSV-2X14
BS-MMESH

міні-шурупи 2,0 x 8,0 мм (уп. 6 шт.)
міні-шурупи 2,0 x 10,0 мм (уп. 6 шт.)
міні-шурупи 2,0 x 12,0 мм (уп. 6 шт.)
міні-шурупи 2,0 x 14,0 мм (уп. 6 шт.)
мікросітка для спрямованої кісткової регенерації
24,0 x 35,0 мм, товщиною 0,1 мм

400-260
400-240
HF-DPU17

Титанові піни з касетою (уп. 21 шт.)
Флакон з титановими пінами (уп. 5 шт.)
Пінцет

BS-MCSSFT-HND

BS-MCSSFT-ANG

BS-1MCDB-ANG

BS-MNSSFT-HND

BS-MNSSFT-ANG

BS-16MMDB-ANG

BS-16X54.8MDB-STR

BS-16X67MDB-STR

BS-SDRIVER

Викрутка для мікрошурупів (приєднується до корпусу викрутки)

Викрутка для мікрошурупів для наконечника 
замкового типу кріплення
1,0-мм мікро свердло для наконечника замкового типу кріплення

Викрутка для міні-шурупів (приєднується до корпусу викрутки)

Викрутка для міні-шурупів для наконечника замкового типу кріплення

1,6-мм міні свердло для наконечника замкового типу кріплення

1,6 x 54,8 мм міні свердло з хвостовиком під турбінний наконечник 
(friction-grip) (Ø2,35 мм)
1,6 x 67,0 мм міні свердло з хвостовиком під турбінний наконечник 
(friction-grip) (Ø2,35 мм)
Корпус викрутки

ІНСТРУМЕНТИ



Made in 
the USA

Представники / дистриб'ютори

Для отримання контактної інформації дистриб’юторів  в 90 країнах:

BioHorizons®, Laser-Lok®, MinerOss®, AutoTac®, Mem-Lok® and TeethXpressTM are registered trademarks of BioHorizons. Unigrip™ is a trademark of Nobel Biocare AB.  Zimmer® Dental 
ScrewVent® and Tapered ScrewVent® are registered trademarks of Zimmer, Inc.  AlloDerm® and AlloDerm GBR® are registered trademarks of LifeCell Corporation. The ARTISAN™ Space 
Maintenance System and Grafton® DBM are registered trademarks of Medtronic, Inc. INFUSE® Bone Graft, the PROGENIX® Family of Grafts, and the MASTERGRAFT® Family of Products are 
registered trademarks of Medtronic Sofamor Danek Inc. Spiralock® is a registered trademark of Spiralock Corporation. Pomalux® is a registered trademark of Westlake Plastics Co.  Locator® 
is a registered trademark of Zest Anchors, Inc. Delrin® is a registered trademark of E.I. du Pont de Nemours and Company. MinerOss® Cancellous and MinerOss® Cortical are processed 
by DCI Donor Services Tissue Bank. Mem-Lok® and MinerOss® X are manufactured by Collagen Matrix, Inc. BioPlug and BioStrip are manufactured by NovaBone Products, LLC. Not all 
products shown or described in this literature are available in all countries. As applicable, BioHorizons products are cleared for sale in the European Union under the EU Medical Device Directive 
93/42/EEC and the tissues and cells Directive 2004/23/EC. We are proud to be registered to ISO 13485:2003, the international quality management system standard for medical devices, which 
supports and maintains our product licences with Health Canada and in other markets around the globe.  Original language is English. ©BioHorizons. All Rights Reserved. 
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