
Bioteck, Zymo-Teck® teknolojisi ile işlenmiş at kemik dokusundan doğal 
kemik ikameleri ve perikardiyum/kollajen zarları elde eder. Bu özel tescilli 
ve patentli işlem, kontrollü sıcaklıklarda (100 ° C'nin altında) litik enzimlerin 
kullanımına dayanmaktadır. Çeşitli işlem aşamalarında dikkatli enzim 
seçimi ve agresif kimyasal maddelerin veya fiziksel koşulların olmaması 
sayesinde, kolajen bileşeni ve kaynak dokuların mekanik direnci
değişmeden değişmeden korunur. Mineral fazı herhangi bir değişikliğe uğratmadan, 
dokunun antijen bileşenlerinin tamamen ortadan kaldırılmasını sağlar. 

Değiştirilmemiş kemik mineral bileşeni, osteoklastlar tarafından endojen 
olarak kabul edilir, böylece fizyolojik zamanda hastanın hayati kemik 
dokusu ile tamamen değiştirilen greftin tamamen yeniden şekillenmesine 
izin verir. Osseointegre implantlar için mümkün olan en iyi durum.

ZYMO-TECK®
KALİTELİ GREFTLERİN ve MEMBRANLARIN SIRRI

Enzymatic İşlem

Beta Ray Sterilizasyon

Total Biyouyumluluk

Güvenli ve Kaliteli

Tamamen Şekillenme

doğal kemik
ikameleri

Yüksek başarı oranları

Bilgi ve inovasyon paylaşımı

Mükemmel sonuçlar

20 yıllık tecrübe

Bilimsel çalışmalar

Eğitim programları

BASB Bioteck akademi bülteni
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BİO-GEN Granül Greftler (Kemik Tozu)

BIO-GEN granülleri komple osteoklastik yeniden şekillendirmeli ekuin orijinli kemik ikamesidir 
ve her tür kemik defektleri için kullanılabilir.

Klinik Endikasyon :

• Küçük dört duvar kemik defektler için önerilir (cancellous) 

• Büyük kemik defektler için önerilir (cortical)

İyileşme Süresi       :

• 4 - 6 Ay (cancellous)

• 8 - 12 Ay (cortical)

BGS-15          Bio-Gen cancellous granules
BGS-05          Bio-Gen cancellous granules
BGS-10          Bio-Gen cancellous granules
BGS-09          Bio-Gen cancellous granules
BGS-11          Bio-Gen cancellous granules
BGS-23          Bio-Gen cancellous granules
BGS-21          Bio-Gen cancellous granules
BGS-22          Bio-Gen cancellous granules
BGC-05          Bio-Gen cortical granules
BGC-05n        Bio-Gen cortical granules
BGM-10          Bio-Gen cancellous/cortical granules
BGM-05          Bio-Gen cancellous/cortical granules
BGM-05n       Bio-Gen cancellous/cortical granules
BGM-100       Bio-Gen cancellous/cortical granules
BGM- 20       Bio-Gen cancellous/cortical granules

BGM-GEL05       Bio-Gen mix gel cancellous/cortical granules
BGM-GEL05n     Bio-Gen mix gel cancellous/cortical granules
BGM-GEL1          Bio-Gen mix gel cancellous/cortical granules
BGM-GEL1n        Bio-Gen mix gel cancellous/cortical granules
BGM-GEL2          Bio-Gen mix gel cancellous/cortical granules

 1 adet / 0.5 g  ≈ 1 cc
 6 adet / 0.5 g ≈ 1 cc
 1 adet / 0.5 g ≈1 cc
6 adet / 0.5 g ≈1 cc
6 adet / 1g  ≈ 2 cc
6 adet / 1 g ≈ 2 cc
 1 adet /  2 g ≈ 4 cc
 1 adet /  2 g ≈4 cc
6 adet /  0.5 g ≈1 cc
 1 adet /  0.5 g ≈ 1 cc
6 adet /  0.25 g ≈ 0.5 cc
6 adet /  0.5 g ≈1 cc
1 adet /  0.5 g ≈1 cc
6 adet / 1 g ≈ 2 cc
 1 adet / 2 g ≈ 4 cc

3 şırınga 0.5 ml
 1 şırınga 0.5 ml
 3 şırınga 1 ml
1 şırınga 1 ml
1 şırınga 2 ml

250 – 1000 µm
500 – 1000 µm

1000 – 2000 µm
1000 – 2000 µm
1000 – 2000 µm
2000 – 3000 µm

250 – 1000 µm
1000 – 2000 µm

500 – 1000 µm
500 – 1000 µm
500 – 1000 µm
500 – 1000 µm
500 – 1000 µm
500 – 1000 µm
500 – 1000 µm

500 – 1000 µm
500 – 1000 µm
500 – 1000 µm
500 – 1000 µm
500 – 1000 µm

BİO-GEN Jel Greftler (Şırınga)

BIO-GEN Mix Gel, Cortical-Cancellous granüller ve su bazlı jelden oluşan bir karışımdır.      
Son derece pratik ve kullanımı kolaydır. Doğrudan greft bölgesine uygulanabilir ve her tür 
kemik defektleri için kullanılabilir.

Klinik Endikasyon :

• Tüm kemik defektler için önerilir

• Maksiller sinüs lift için mükemmel (Summers)

• Büyük Periodontal defektler için mükemmel

İyileşme Süresi       :

• 4 - 6 Ay (cancellous)

• 8 - 12 Ay (cortical)

70 EUR

70 EUR

400 EUR

400 EUR

210 EUR

400 EUR

285 EUR

400 EUR

770 EUR

160 EUR

270 EUR

105 EUR

180 EUR

60 EUR

210 EUR

70 EUR

70 EUR

210 EUR

770 EUR

770 EUR
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ACTİVAGEN ve ANGİOSTAD - Demineralize Kemik Matriksi (DBM)

BİO-GEN Putty (Macun)

BİOCOLLAGEN Kollajen Membranlar

BİOTECK Activagen ve Angiostad, DBM içeren osteopromotif kemik greftleridir. 

Demineralizasyon işlemi, tip 1 kollajeni ve organik hücre dışı matriksi tamamen açığa çıkarır ve 
böylece kemik iyileşme sürecini geliştirir.

Klinik Endikasyon :

• Kemik rejenerasyonunu destekleyen biyolojik koşulları iyileştirmek için Bioteck kemik greft-
leri ile kombinasyon halinde kullanılır.

BIO-GEN Putty, Cancellous Bio-Gen granüllerinden ve Aşil tendonundan elde edilen

kolajenden yapılan kalıplanabilir bir macundur. Kolayca şekillendirilebilir, hemostatiktir

ve kemik duvarlarına iyi yapışır.

Klinik Endikasyon :

• Küçük dört duvar kemik defektler için önerilir

• Çekim soketler/boşluklar için mükemmel 

İyileşme Süresi       :

• 4 - 6 Ay

Biocollagen, kılavuzlu kemik rejenerasyonu için Aşil tendonu kollajeninden yapılmış bir zardır. 

Koruma süresi 4-6 haftadır ve bu nedenle sadece küçük greft bölgeleri kapsayacak şekilde 
kullanılabilir.

Klinik Endikasyon :

• Greft alanları korumak için 

• Greftleri stabilize etmek için 

İyileşme Süresi       :

• 4 - 6 Hafta

OGS-AC5                  Activagen DBM granules
OGS-ACM500          Activagen DBM moldable paste
OGS-ACM600          Activagen DBM moldable paste
OGS-GEL1                Angiostad DBM gel

BGP-01                       Bio-Gen Putty dry (lyophilized) bone paste
BCP-01n                      Bio-Gen Putty dry (lyophilized) bone paste 

BCG-02                      Biocollagen collagen membrane
BCG-01                       Biocollagen collagen membrane 
BCG-01n                    Biocollagen collagen membrane

3 adet
3 şırınga
  3 şırınga
3 şırınga

6 adet 0.5 cc
1 adet 0.5 cc

0.5 cc
0.5 cc

6 adet
6 adet
1 adet

0.5 cc
0.5 ml

1 ml
1 ml

15 x 20 x 0.2 mm
25 x 25 x 0.2 mm
25 x 25 x 0.2 mm

225 EUR

235 EUR

315 EUR

270 EUR

330 EUR

60 EUR

55 EUR

320 EUR

270 EUR
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OSTEOPLANT - Cortical Membranlar

BİO-GEN - Cancellous Blok Greftler

OSTEOPLANT - Esnek Cancellous veya Cortical Kemik Tabakaları

Osteoplant kortikal membran uzun ömürlü (6 ay) emilebilir membran olarak çalışan esnek bir 
kortikal kemik tabakasıdır.

Klinik Endikasyon :

•Rejenerasyonun yavaş olması beklenen greft bölgesini korumak için 

    (yatay ve dikey ogmentasyonlar)

•Kemik profillerini korumak için (vestibüler kret rekonstrüksiyonu)

İyileşme Süresi       :

• 6 Ay (koruma)

•8-14 Ay (toplam yeniden modelleme)

Osteoplant Flex ürünleri esnek, kullanımı kolay, cortical veya cancellous kemik tabakalarıdır. 
Esneklikleri göz önüne alındığında, kusurlu anjiyogenez riskini en aza indirerek alıcı bölgeye 
mükemmel uyum sağlarlar. Vida veya benzeri ile sabitlemek gerek.

Klinik Endikasyon :

•Dikey kret ogmentasyon beraberinde implant yerleşimi (cortical kemik tabakası)

•Yatay kret ogmentasyon (cancellous kemik tabakası)

•Sinüs lift, Schneiderian membranı korumak için (Tulasne tekniği)

İyileşme Süresi       :

• 4-6 Ay (cancellous)

•8-12 Ay (cortical)

Bio-Gen cancellous bloklar sağlam, sert bloklardır. Doğal kemiğin sıkışmasına ve elastik 
deformasyonuna karşı aynı mekanik dirence sahiptirler. Döner aletlerle şekillendirilebilir veya 
kırılmadan freze edilebilir. Yerinde, vida veya benzeri ile sabitlenmeleri gerekir.

Klinik Endikasyon :

•Yatay veya dikey/yatay kret ogmentasyon (onlay) sadece Maksilla Yatay kret                             

•İnlay greftleme

İyileşme Süresi       :
• 6-8 Ay

ogmentasyon (cancellous kemik tabakası)

OTC-CE                      Osteoplant cortical membrane
OTC-CE2                    Osteoplant cortical membrane 

OTC-C1                      Osteoplant flex cortical sheets
OTC-S1                      Osteoplant flex cancellous sheets

BGB-11                       Bio-Gen cancellous block
BGB-12                      Bio-Gen cancellous block
BGB-30                      Bio-Gen cancellous wedge

1 adet 
1 adet

1 adet 
1 adet

1 adet 
1 adet
1 adet

25 x 25 x 0.2 mm
50 x 25 x 0.2 mm

25 x 25 x 2-2.5 mm
25 x 25 x 3 mm

10 x 10 x 10 mm 
10 x 10 x 20 mm

25 x 10 x 5 mm
(final 2 mm) 

170 EUR

280 EUR

175 EUR

175 EUR

175 EUR

250 EUR

355 EUR
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Perikard Membran

ZYMO-TECK® Süreci:

Doğa ve Biyoteknoloji arasındaki mükemmel denge

Kaliteli greft ve membranların sırrı

Heart®, litik enzimlerin kullanımına dayalı özel deantigenasyon işlemi olan 
Zymo-Teck ile muamele edilmiş at kökenli bir perikardiyum zarıdır. Özellikle 
uzun koruma süresi (3-4 ay), dokulara yüksek yapışkanlık ve mükemmel 
gerilme mukavemeti, üç boyutlu yapının ve doğal dokunun kolajen lifleri
arasındaki bağların korunmasının sonucudur. Bu özellikler sayesinde, 
Heart® en fazla sayıda cerrahi uygulama için ideal çözümdür. Heart®, 
rejeneratif tıpta, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Maksillofasiyal, Ortopedi ve 
Nöroşirürjide kullanılmaktadır.

Doğal kaynaklı doku ikamelerinin üretiminde lider olan Bioteck®, özel

deantigenation Zymo-Teck® sürecini geliştirdi. 

Bioteck® tarafından tüm aşamalarında uygulanan sıkı hat kalite kontrolleri, 
en iyi cerrahi sonucu elde etmek için en yüksek greft kalitesini garanti eder. 

Yüksek sıcaklığa dayalı veya kimyasal çözücüler kullanarak diğer süreçlerin 
aksine Zymo-Teck® süreci enzimler kullanır ve doğal proteinler çeşitli istenmeyen 
maddeleri hassas ve seçici bir şekilde uzaklaştırarak dokuların tamamen biyolojik 
olarak uyumluğunu sağlar ve tedavi kalıntıları içermez. Zymo-Teck® ayrıca

kolajen gibi faydalı molekülleri doğal yapısında muhafaza eder ve kontrollü sıcaklıklarda 
çalışmak dokuların yapısal özelliklerini değiştirmez.

Elektronik Mikroskop Tarama 
(SEM) altında gözlemlenen Heart® 
membranı, birbirine sıkı sıkıya bağlı 
kolajen lifleri örgüsü ile kompakt 
görünümlü karakterize edilen çok 
katmanlı bir yapıya sahiptir.

Padua University, Biology
Department, Electronic                    
Microscopy Service.    

Heart Perikard membranı yüksek 
gerilme mukavemeti sayesinde 
sorunsuz dikilebilir.

Sütür çekilme testi.
Brescia University, Department of
Mechanical and Industrial Engineering

Özellikler
• Yavaşça emilebilir

• Dayanıklı ve elastik

• Uzun süre bariyer etkisi

• Pratik ve kullanımı kolay

• Kolayca dikilebilir

• Koruma süresi: 3-4 Ay

HRT-003                     Pericardium Membrane 2 adet
HRT-005                     Pericardium Membrane 2 adet
HRT-001                     Pericardium Membrane 1 adet  
HRT-002                     Pericardium Membrane 1 adet

15 x 20 x 0.2 mm
20 x 20 x 0.2 mm
30 x 25 x 0.2 mm
50 x 30 x 0.2 mm

135 EUR

160 EUR

100 EUR

180 EUR


