
Bioteck je jednou z předních společností vyrábějících heterologní kostní štěpy pro ortopedii
a ústní a obličejovou chirurgii. Přestože byla založena již v roce 1995, těší se stálému
rozvoji, a to především díky svému exkluzivnímu výrobnímu postupu – enzymatické 

deantigenaci při teplotě kolem 37 °C. Ta umožňuje získání 
řady variant kostních materiálů, které mají zachovány 
původní biologické a biomechanické vlastnosti.

Bioteck S.p.A.
Headquarter:
Via E. Fermi, 49 - 36057 Arcugnano (VI) - Italy
Phone: +39 0444 289366 - Fax: +39 0444 285272
info@bioteck.com - www.bioteck.com

Processing Lab:
Via Giovanni Agnelli, 3
10020 Riva Presso Chieri (TO) - Italy
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bio-gen  granule, gel, tmel a bločky

osteoplant  plátky a membrány

biocollagen gel a membrány

Augmentační materiály BIOTECK jsou 
vyráběny z equinní kostní tkáně. Při vý-
robě je využit originální exkluzivní en-
zymatický deantigenační proces. Použití 
trávicích enzymů při fysiologické teplo-
tě kolem 37 °C umožňuje kompletní od-
stranění antigenních částic bez jakých-
koli změn minerálních komponent. Díky 
tomu se osteoklasty chovají k  tomuto 
augmentačnímu materiálu jako k endo-
genní kostní tkáni. Proces remodelace 
probíhá fysiologicky i z  hlediska času 
a je ukončen kompletní substitucí aug-
mentačního materiálu vlastní kostí. Tím 
jsou vytvořeny ideální podmínky pro os-
teointegraci implantátu.

exkuzivní deantigenační proces

Kompletní remodelace

Enzymatický proces při 37 °C

Sterilizace ß – zářením

Naprostá biokompatibilita

Bezpečnost a kvalita

Bioteck

bezpečná biokompatibilita

osteokondukce

kompletní remodelace

Garance bezpečnosti a kvality

Bioteck vyrábí a distribuuje své kostní augmentační materiály
a membrány pro obličejovou a ústní chirurgii ve více než 65 zemích:

BIO-GEN®  – přírodní osteokonduktivní materiál s obsahem denaturovaného kostního kolagenu

BIOCOLLAGEN® – přírodní kolagenové membrány pro řízenou kostní regeneraci, k dispozici i ve formě gelu

OSTEOPLANT® – přírodní osteokonduktivní augmentační materiál s obsahem nativních kolagenních vláken

Geass.cz s.r.o.
Křenová 409/52, 602 00 Brno
e-mail: info@geass.cz

Geass.sk s.r.o.
Radošínska 546/69, 951 41 Lužianky
e-mail: info@geass.sk

BIO-GEN®, BIOCOLLAGEN® a OSTEOPLANT® mají ochrannou známku
registrovanou pro Bioteck S.p.A. 

ISO 13485ISO 9001

Zastoupení v ČR a SR:



Granule

Granule v gelu

Bio-Gen granule jsou osteoklasty kompletně remodelovatelné kostní 
augmentační materiály, které mohou být použity pro všechny typy 
kostních defektů.

Klinické použití: · spongiózní jsou doporučené
 pro defekty malé velikosti, defekty
 ohraničené čtyřmi stěnami, sinus lift

 · kortikální jsou vhodné pro kostní
 defekty větší velikosti

Trvání remodelace: · 4 až 6 měsíců (spongiózní)
 · 8 až 12 měsíců (kortikální)

Bio-Gen Mix Gel je směs skládající se z Bio-Gen Mix granulí spongióza/
kortikalis a gelu na vodní bázi. Použití je velmi praktické a snadné. Lze 
jej aplikovat přímo do augmentovaného místa. Je vhodný pro všechny 
typy defektů.

Klinické použití: · doporučuje se pro všechny typy defektů
 · vynikající pro laterální sinus lift
 · vynikající pro ošetření parodontálních

 defektů

Trvání remodelace:  · 4 až 6 měsíců (spongiózní)
 · 8 až 12 měsíců (kortikální)

Kolagenní membrána
Biocollagen je membrána vyrobená z kolagenu Achillovy šlachy. Je 
určená pro řízenou kostní regeneraci. Používá se k ochraně kostních 
štěpů.

Klinické použití: · k ochraně augmentovaných defektů
 · k fi xaci granulí v místě defektu

Ochranná doba: · 4–6 týdnů (poté začíná degradace
 materiálu)

BCG-01 Biocollagen membrána kolagennní membrána 6 lahviček 25 × 25 × 0,2 mm 
BCG-04 Biocollagen membrána kolagennní membrána 1 ks 40 × 30 × 0,2 mm

Spongiózní nebo
kortikální fl exibilní plátky
Osteoplant – se spongiózními nebo kortikálními fl exibilními plátky 
se snadno manipuluje. Vzhledem k tomu, že pasivní naléhání 
v  místě augmentace je optimální, riziko narušené angiogeneze 
je minimalizováno. Je nutné fi xovat je ve správné pozici šroubky 
či piny.

Klinické použití: · vertikální a horizontální
 augmentace alveolu

 · Sinus lift – ochrana sliznice
 či ošetření perforace

Trvání remodelace: · 4 až 6 měsíců (spongiózní)
 · 8 až 12 měsíců (kortikální)

OTC-C1 Osteoplant kortikální fl ex 1 ks 25 × 25 × 2–2,5 mm 
OTC-S1 Osteoplant spongiózní fl ex 1 ks 25 × 25 × 3 mm

Kolagenní gel
Tento gel je směsí kolagenu získaného z Achillových šlach a vodní báze. 
Přidáním kostního prášku lze zesílit jeho vrstvu. Použití je snadné, 
lze jej aplikovat přímo do augmentovaného defektu. Má hemostatické 
působení a v malých defektech působí jako membrána.

Klinické použití: · vynikající pro plnění
 parodontálních defektů

Ochranná doba: · 4–6 týdnů (poté začíná
 degradace materiálu)

BCG-GEL1 Biocollagen gel Kolagenní gel 3 stříkačky 1 ml/stříkačku

Kortikální membrána
Osteoplant kortikální membrána je vstřebatelný fl exibilní list 
kortikální kosti, který se z důvodu prodlouženého resorpčního času 
(> 6 měsíců) chová jako nevstřebatelná membrána.

Klinické použití: · ochrana rozsáhlejších ploch, kde
 předpokládáme pomalou regeneraci
 (horizontální a vertikální augmentace)

Trvání remodelace: · 6 měsíců (ochranné vlastnosti)
 · 8–14 měsíců (kompletní remodelace)

OTC-CE Osteoplant kortikální membrána  1 ks 25 × 25 × 0,2 mm 
OTC-CE2 Osteoplant kortikální membrána  1 ks 50 × 25 × 0,2 mm

BGS-05 Bio-Gen spongiózní granule 6 lahviček 0,5 g ≈ 1 ccm 500–1000 μm 
BGS-09 Bio-Gen spongiózní granule 6 lahviček 0,5 g ≈ 1 ccm 1000–2000 μm 
BGS-10 Bio-Gen spongiózní granule 1 lahvička 0,5 g ≈ 1 ccm 1000–2000 μm
BGS-11 Bio-Gen spongiózní granule 6 lahviček 1 g ≈ 2 ccm 1000–2000 μm 
BGS-15 Bio-Gen spongiózní granule 1 lahvička 0,5 g ≈ 1 ccm 250–1000 μm
BGS-20 Bio-Gen spongiózní granule 1 lahvička 2 g ≈ 4 ccm 500–1000 μm 
BGS-21 Bio-Gen spongiózní granule 1 lahvička 2 g ≈ 4 ccm 250–1000 μm 
BGS-22 Bio-Gen spongiózní granule 1 lahvičeka 2 g ≈ 4 ccm 1000–2000 μm
BGS-23 Bio-Gen spongiózní granule 6 lahviček 1 g ≈ 2 ccm 2000–3000 μm

BGC-05 Bio-Gen kortikální granule 6 lahviček 0,5 g ≈ 1 ccm 500–1000 μm

BGM-05 Bio-Gen mix spongióza/kortikalis granule 6 lahviček 0,5 g ≈ 1 ccm 500–1000 μm 
BGM-20 Bio-Gen mix spongióza/kortikalis granule 1 lahvička 2 g ≈ 4 ccm 500–1000 μm 

BGM-GEL05 Bio-Gen mix gel spongióza/kotikalis granule 3 stříkačky 0,5 ml 500–1000 μm

BGM-GEL1 Bio-Gen mix gel spongióza/kotikalis granule 3 stříkačky 1 ml 500–1000 μm

BGM-GEL2 Bio-Gen mix gel spongióza/kotikalis granule 1 stříkačka 2 ml 500–1000 μm 

Spongiózní bločky
Bio-Gen spongiózní je pevný, rigidní kostní bloček. Jeho odolnost 
vůči kompresi je velmi podobná přirozené kosti. Bločky lze tvarovat 
pomocí rotačních nástrojů bez rizika rozlomení. Ve správné pozici 
musí být fi xovány pomocí šroubků.

Klinické použití: · vertikální augmentace alveolu (onlay) –
 pouze v horní čelisti

 · vertikální augmentace
 alveolu (inlay) – v obou čelistech

 · horizontální augmentace alveolu

Trvání remodelace: · 6 až 8 měsíců

BGB-11 Bio-Gen spongiózní blok 1 ks 10 × 10 × 10 mm 
BGB-12 Bio-Gen spongiózní blok 1 ks 10 × 10 × 20 mm 
BGB-30 Bio-Gen spongiózní klín 1 ks 25 × 10 × 5 mm (v nejužším místě 2 mm)

Tmel
Bio-Gen Putty je tvarovatelný tmel ze spongiózních Bio-Gen granulí 
a kolagenu z Achillovy šlachy. Je snadno zpracovatelný a díky dobré 
adhezi ke kostním stěnám má i hemostatické působení. 

Klinické použití: · doporučený pro defekty malé velikosti
 a defekty ohraničené čtyřmi stěnami

 · ideální pro ošetření lůžek po extrakci
 zubu

Trvání remodelace:  · 4–6 měsíců

BGP-01 Bio-Gen Putty spongiózní suchá (lyofi lizovaná) pasta 6 lahviček 0,5 ccm


