Membrana CopiOs Extend®
Sinergia de Espaço e de Tempo

Adaptação com manutenção do espaço
•	Concebido para adaptar-se ao defeito periodontal/ósseo com
integridade estrutural suficiente para permitir a manutenção
do espaço

Perfil de reabsorção alargado
•	Com uma duração de 6 a 9 meses,1 a membrana foi
concebida para permitir a colocação do implante
e proporcionar tempo suficiente para a regeneração

Apresenta resultados mesmo quando
o fechamento primário não é conseguido
•	Não se verificam sinais de inflamação ou de infeção em casos
em que o fechamento primário não tenha sido conseguido2,3

Membrana de colagénio reabsorvível
de longa duração
Apresenta resultados mesmo quando o fechamento primário
não é conseguido
A experiência clínica com a Membrana CopiOs Extend demonstrou que a membrana não
apresenta sinais de inflamação ou de infeção, em casos em que o fechamento primário
não tenha sido conseguido. Em poucas semanas, a área exposta cicatriza, com os tecidos
moles a cobrir toda a área e a membrana a manter a sua função de barreira.2,3

Indicações
A Membrana CopiOs Extend destina-se a ser utilizada em procedimentos cirúrgicos orais
como material reabsorvível para:
•	Utilização no aumento do rebordo ao redor dos implantes de
colocação imediata e tardia em cavidades de extração
• Aumento do rebordo localizado para implantação posterior
• Reconstrução do rebordo alveolar para tratamento prostético

• Preenchimento de defeitos ósseos
• Regeneração óssea guiada em defeitos de tipo deiscência
•	Procedimentos de regeneração tecidular guiada em defeitos
periodontais

Uma análise mais detalhada

Figura A Imagem clínica que mostra
uma extensa perda óssea na área
palatina que se estende para além
da zona apical.

Figura B A Membrana CopiOs Extend foi
colocada sobre o enxerto e disposta por
baixo do rebordo.

Figura C Rebordo suturado sobre
a membrana.

Figura D Dois meses após a operação.
Fotografias clínicas ©2013 Dr. El Chaar†
Todos os direitos reservados. Os
resultados individuais podem variar.

Informações para encomendas
Número de
catálogo

Descrição

0190Z

Membrana CopiOs Extend, 15 x 20 mm

0191Z

Membrana CopiOs Extend, 20 x 30 mm

0192Z

Membrana CopiOs Extend, 30 x 40 mm

1	Dados da Collagen Matrix, Inc.
2 Casos clínicos da Zimmer Dental, Inc.
3 Casos clínicos da Collagen Matrix, Inc.
†	O Dr. El Chaar mantém uma relação financeira com a Zimmer Biomet Dental,
no âmbito de palestras, serviços de consultadoria e outros serviços.

Contacte-nos através do número 800 827 836 ou visite zimmerbiometdental.com
Zimmer Biomet Dental
Sede Mundial
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Tel: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.
WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª
C/Tirso de Molina, 40
08940, Cornellà de Llobregat
Teléfono: + 34-93-470-59-50
Fax: +34 93-372-11-25
Atención al cliente: 800 827 836

Salvo indicação em contrário, conforme aqui mencionado, todas as marcas comerciais são propriedade da Zimmer Biomet e todos os produtos são fabricados por uma ou
mais subsidiárias da divisão dental da Zimmer Biomet Holdings, Inc., e distribuídos e comercializados pela Zimmer Biomet Dental (e, no caso da distribuição e marketing,
pelos parceiros de marketing autorizados). MembraneaCopiOs Extend é fabricado pela Collagen Matrix, Inc. (CMI). A Collagen Matrix, Inc. não é uma subsidiária da Zimmer
Biomet Holdings, Inc. Para obter informações adicionais sobre os produtos, consulte os rótulos individuais dos produtos ou as instruções
de utilização. Os produtos podem não estar disponíveis ou autorizados em todos os países/regiões. Este material destina-se apenas a
profissionais médicos e não constitui um parecer ou recomendação médicos. Este material não pode ser copiado ou reproduzido sem o
expresso consentimento escrito da Zimmer Biomet Dental. ZB0021PT REV B 04/18 ©2018 Zimmer Biomet. Todos os direitos reservados.
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