Xenoenxerto Particulado
Esponjoso CopiOs®
Uma solução de xenoenxerto com processamento Tutoplast

Matriz óssea esponjosa
mineralizada 100% natural com
colagénio integrado e poros
interligados.
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Remodelação e
regeneração previsíveis
• O
 s xenoenxertos particulados esponjosos
CopiOs são fragmentos ósseos esponjosos
e mineralizados de origem bovina
concebidos para o tratamento de defeitos
ósseos, de pequena a grande dimensão1
• E
 m pequenos defeitos demonstraram uma
remodelação rápida em tecido ósseo vital1
• D
 urante o processo de remodelação,
o xenoenxerto particulado esponjoso
CopiOs atua como um suporte
osteocondutor para a nova formação
óssea1,2
• R
 etém as suas propriedades
osteocondutoras devido à preservação
da composição mineral e de colagénio
original, padrão trabecular e porosidade
original da matriz óssea esponjosa de
origem bovina1,3
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Alternativa a osso
autógeno
• O
 s xenoenxertos particulados
esponjosos CopiOs demonstraram ser
uma alternativa viável a enxertos de
osso autógeno1,4
• Apresentam uma hidratação rápida

3

Processo Tutoplast®
• E
 sterilizados e preservados através
do patenteado processo Tutoplast, os
xenoenxertos particulados esponjosos
CopiOs são uma opção de elevada
qualidade para uma regeneração óssea
bem-sucedida1
• P
 ossuem cinco anos de vida útil e têm
de ser armazenados à temperatura
ambiente

CASO CLÍNICO

O EXCLUSIVO PROCESSO TUTOPLAST
O patenteado processo Tutoplast assegura a obtenção de tecidos
com os mais elevados padrões de segurança e qualidade, com
um risco reduzido de transmissão de doenças.5
O processo preserva a valiosa integridade dos tecidos e da
matriz de colagénio, enquanto inativa agentes patogénicos
e remove cuidadosamente quaisquer materiais indesejados,
tais como células, antigénios e vírus.3,5 O resultado é um tecido
biocompatível de qualidade.

Fig. A Colocação imediata do
implante.

Fig. B Xenoenxertos particulados esponjosos
CopiOs colocados à volta do implante.

Fig. C Seis meses após a cirurgia.

Fig. D TC inicial (à esquerda) e TC tirada
seis meses depois (à direita).

Há mais de 45 anos que é utilizada com sucesso uma variedade
de tecidos processados através de Tutoplast, em mais de cinco
milhões de procedimentos.5

Fotografias clínicas. ©2012 Dr. Antonio Murillo, DDS. Todos os direitos reservados.
Os resultados individuais podem variar.

Tratamento
osmótico

Deslipidização

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
• Na regeneração de defeitos ósseos periodontais
• Na regeneração de cavidades entre o rebordo alveolar e os
implantes imediatos
• No aumento horizontal do rebordo alveolar
• No aumento horizontal do rebordo alveolar em locais
de implante com suficiente osso residual e boa irrigação
sanguínea

Tratamento oxidativo

Desidratação de
solvente

Irradiação gama em doses
reduzidas

INFORMAÇÕES PARA ENCOMENDAS
Descrição

Tamanho das
partículas

Volume

Item n.º

Xenoenxerto Particulado Esponjoso CopiOs

0,25 mm - 1 mm

0,5 cc

97200

Xenoenxerto Particulado Esponjoso CopiOs

0,25 mm - 1 mm

1 cc

97201

Xenoenxerto Particulado Esponjoso CopiOs

0,25 mm - 1 mm

2 cc

97202

Xenoenxerto Particulado Esponjoso CopiOs

1 mm - 2 mm

0,5 cc

97210

Xenoenxerto Particulado Esponjoso CopiOs

1 mm - 2 mm

1 cc

97211

Xenoenxerto Particulado Esponjoso CopiOs

1 mm - 2 mm

2 cc

97212
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