BỘ KIT VÍT GHÉP XƯƠNG
Đối với phẫu thuật đòi hỏi ghép xương đồng loại
hoặc màng xương, BIOTECH DENTAL VIETNAM có
thể cung cấp một bộ Kit vít ghép xương.

So sánh Allodyn với Bio-Oss
Allodyn

Bio-Oss

Mô Tả Bộ Kit
Vít Ø 1.2 cho việc ghép màng xương
Vít Ø 1.5 và 1.7 cho việc ghép xương.

Sự khác biệt có thể thấy rõ ở Allodyn

Bề mặt rất quan trọng với các tế bào

TỐI ƯU HÓA KẾT QUẢ LÂM SÀNG CỦA BẠN
VỚI COVATMMAX, MÀNG SINH HỌC TỔNG
HỢP TỰ TIÊU VỚI CHẤT LƯỢNG ĐẶC BIỆT.
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Sự Phát Triển Của OST
Hàng Đầu Tại Pháp
Công ty OST là một ngân hàng xương đồng loại được Bộ Y tế
Pháp (ANSM) uỷ quyền từ 15 năm nay và được đăng ký tại hệ
thống Châu Âu Eurocet.
Hơn nữa, với sự nỗ lực không ngừng phát triển chất lượng và
cải tiến. Công ty OST được chứng nhận mỗi năm hệ thống chất
lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 do cơ quan chứng nhận
LNE-GMED cấp.
Chất lượng sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ làm cho OST trở
thành một đối tác được nhiều chuyên gia ưu tiên lựa chọn. Với
vị trí hàng đầu về lĩnh vực xương đồng loại tại Pháp trong phẫu
thuật chỉnh hình, OST giới thiệu với các Bác sĩ Nha khoa sản
phẩm Allodyn.

Sản phẩm hoàn toàn đáp ứng về
kích thước sử dụng và kích thước hạt

Quá trình độc đáo: Đảm bảo
toàn vẹn chất lượng của chất khoáng
và collagen của xương đồng loại.

ALLODYN

Xương Đồng Loại Trong Nha Khoa
Chất lượng chuyên môn
đã được chuyên gia công nhận.

Sản phẩm phù hợp với các
bác sĩ và cho bệnh nhân.

Sản phẩm đ ảm bảo
với c hi phí hợp lý

Với Allodyn, công ty OST cung cấp cho Bác sĩ Nha khoa có đòi
hỏi khắt khe nhất đối với cá nhân mình và cho bệnh nhân các
loại xương đồng loại hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu điều trị.
Quá trình bất hoạt Virus OSTEOPURE được sử dụng để sản xuất
xương Allodyn từ đầu xương đùi của những người vẫn còn sống
tại Pháp được phẫu thuật để thay thế xương hông. Điều này
giúp cung cấp xương đồng loại an toàn với sự tích hợp xương
tối ưu và bảo quản khung collagen tự nhiên.
Nhờ bản chất collagen và chất khoáng. Allodyn cung cấp giải
pháp tiện lợi và cơ hội phẫu thuật vượt trội cho các Bác sĩ Nha
Khoa.

Xương Hạt ALLODYN
DENTAL SP fine (hạt nhỏ)
& DENTAL SP standar(hạt thường)
2 kích cỡ của hạt xương xốp để tối đa hóa sự
tích hợp xương và phục hồi.

DENTAL CS fine (hạt nhỏ)
Hạt xương vỏ và xương xốp để quản lý tốt hơn
khối lượng xương sử dụng.

DENTAL CT fine (hạt nhỏ)
Hạt xương vỏ cho phép các Bác sĩ sử dụng trong
những trường hợp đặc biệt.

XƯƠNG KHỐI ALLODYN
EXPAND SP
Một khối xương có thể được điều chỉnh và bắt vít
để tạo sự tích hợp tốt nhất với xương của bệnh
nhân.

EXPAND SP
Khối xương vỏ và xốp để đơn giản hóa việc ghép
xương tăng chiều ngang và dọc.

EXPAND CT
Một phiến xương vỏ để kết hợp với xương hạt
Allodyn Dental, cho sự linh hoạt tối đa trong phẫu
thuật.

