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TẬP ĐOÀN BIOTECH DENTAL, BẠN ĐỒNG HÀNH THẾ HỆ 2.0
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Thành lập từ năm 1987, Tập đoàn BIOTECH DENTAL cam kết phát triển mạnh mẽ mối quan hệ bằng sự tin tưởng 
với Nha sĩ và Kĩ thuật viên Nha khoa. Bên cạnh đó, Chúng tôi thiết kế và phát triển nhiều dòng sản phẩm phù hợp 
với những thách thức trong tương lai. Vị thế của chúng tôi phụ thuộc vào sự mong đợi, sáng kiến và công nghệ.

Cho phép Nha sĩ sử dụng các sản phẩm tốt nhất với giá ưu đãi nhất cho bệnh nhân: Đó là mục tiêu đầu tiên của 
Tập đoàn BIOTECH DENTAL.

Với hơn một triệu implant Nha khoa được bán ra, chúng tôi đã giúp cải thiện cuộc sống của hàng ngàn bệnh 
nhân trên thế giới thông qua tất cả các Nha sĩ đã tin tưởng chúng tôi. Với chuyên môn và bí quyết có được, 
chúng tôi tiên phong trong sự phát triển thông qua các công nghệ tiên tiến. Trong những năm gần đây, chúng 
tôi đã tích hợp các kỹ năng mới, đầu tư hơn 10% để nghiên cứu và phát triển để có thể phát triển và đề xuất các 
giải pháp về sự đối mới.

Ngày nay, chúng tôi là một đối tác chính của Bác sĩ Nha khoa. Cung cấp cho khách hàng một loạt các sản 
phẩm và dịch vụ trong chăm sóc nha khoa, để giúp họ đáp ứng các nhu cầu khác nhau của bệnh nhân.

Mang lại sự đổi mới và công nghệ cho Bác sĩ Nha khoa để họ có thể đưa ra giải pháp hiệu quả và tối ưu cho bệnh 
nhân: Đây là định hướng phát triển của Tập đoàn BIOTECH DENTAL.

Bạn đồng hành của Nha khoa Thế hệ mới.

Tất cả sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi phát triển theo thế hệ 2.0
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Biotech Dental 

Nea Cova™

Chức năng bảo vệ

Lợi ích

Đặc tính, Tương thích sinh học & An toàn 

Chỉ định, Hướng đẫn sử dụng & Xử lý thao tác

Phân loại Nea Cova ™

Tài liệu tham khảo

Page 2

Page 4

Page 5

Page 6

Page 8

Page 9

Page 10

Page 11

MỤC LỤC



4

Màng Nea Cova ™ là màng collagen hấp thụ tinh khiết cao của collagen lợn (loại I và III). 

Phylogenetically, collagen lợn là gần nhất với collagen của con người. Mô lợn được coi là vật liệu
được lựa chọn trong nhiều phương pháp cấy ghép y tế.1

Màng hấp thụ Nea Cova ™ cung cấp các đặc tính xử lý tuyệt vời *.

Khả năng thích ứng với các hình dạng hạt xương khác nhau cho phép các thủ thuật phẫu thuật dễ dàng và hiệu quả *.

*Dữ liệu nội bộ Nhà sản xuất Biomatlante

NEA COVA™
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*

Màng Nea Cova ™ là một màng collagen liên kết ngang kết hợp tái hấp thu được kiểm soát theo thời gian
(chức năng bảo vệ) và mềm dẻo *.

Màng Nea Cova ™ cung cấp chức năng bảo vệ trong 12 tuần*.

THÍCH ỨNG BẢO VỆ MỀM DẺO

CHỨC NĂNG BẢO VỆ TRONG 3 THÁNG

Dữ liệu nội bộ Nhà sản xuất Biomatlante
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LỢI ÍCH
Nea Cova ™ ngăn chặn sự xâm nhập của mô liên kết và biểu mô của vùng phẫu thuật
trong 12 tuần, cho phép phù hợp với các loại đường rạch.

ĐỘ DÍNH LỚN

CHỨC NĂNG BẢO VỆ

DỂ DÀNG ĐỂ CẮT, ĐỂ XỬ LÝ VÀ ĐIỀU CHỈNH VỊ TRÍ
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LINH HOẠT VÀ CÓ THỂ THÍCH ỨNG VỚI CÁC HÌNH DẠNG HẠT XƯƠNG KHÁC

KHÁNG KHUẨN, KHÂU CHỈ VÀ BẤM GHIM

PHỤC HỒI

CHỨC NĂNG BẢO VỆ TRONG VÒNG 3 THÁNG
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Nea Cova ™ có nguồn gốc từ collagen loại I
và III có độ tinh khiết cao và được chứng nhận.*

Nó được lấy từ một quy trình sản xuất có kiểm
soát, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế gần
đây nhất đảm bảo tính tương thích sinh học
hoàn hảo của nó.

Màng Nea Cova ™ được tiệt trùng bằng cách
xử lý bằng tia xạ và được đóng gói trong túi đôi.

Nea Cova ™ là màng collagen liên kết ngang có khả năng tái hấp thụ kết hợp khả năng hấp thu
có kiểm soát và linh hoạt *, được chỉ định trong Tái tạo xương có hướng dẫn (ROG), để thúc đẩy sự
phát triển tế bào tạo xương osteogenic trong một khu vực xác định.

Nó được sử dụng kết hợp với xương thay thế như Matri Inject ™, xương đồng loại hoặc xương tự thân.

Nea Cova ™ rất dễ thao tác xử lý. Linh hoạt, nó thích nghi hoàn hảo với tất cả các hình dạng xương.
Kết cấu dẻo dai của nó mang lại cho nó tính chất thiết lập tuyệt vời mà không cần khâu hoặc cố định.

ĐẶC TÍNH

TƯƠNG THÍCH SINH HỌC & AN TOÀN

* Dữ liệu nội bộ Nhà sản xuất Biomatlante
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Màng Nea Cova ™ là màng lành thương có
hướng đẫn tiêu chuẩn được thiết kế cho quy
trình tái tạo mô (GTR) và Xương có hướng
dẫn (GBR) trong phẫu thuật nha khoa.

CẤY GHÉP IMPLANT

Nea Cova ™ màng có thể được áp dụng khô
hoặc ngậm nước.

Tuy nhiên, để dễ dàng xử lý, chúng tôi khuyên bạn
nên giữ ẩm màng trong nước vô trùng hoặc nước
muối 5 phút trước khi kết thúc quy trình.

.

Sau khi đặt, vết thương phải được đóng hoàn
toàn để tránh tiêu nhanh do màng bị lộ.

• Nâng xoang.
• Tăng chiều cao đỉnh sóng hàm
• Tái tạo ổ răng
• ROG

CHỈ ĐỊNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG & XỬ LÝ THAO TÁC
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KÍCH THƯỚC ( mm) MÃ SẢN PHẨM

15×25 mm NC0701EZC1525

20×30 mm NC0702EZC2030

30×40 mm NC0703EZC3040

PHÂN LOẠI NEA COVA TM

15×25 mm 30×40 mm20×30 mm
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TÀI LIỆU THAM KHẢO

Để biết thêm dữ liệu, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
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