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Složení 

Geistlich Bio-Gide®  Compressed je kolagenová 
membrána získaná standardizovaným řízeným 
výrobním procesem. Kolagen se získává z 
prasat certifikovaných veterinárním lékařem 
a pečlivě se očistí, aby se zabránilo imunolo-
gickým reakcím.
Geistlich Bio-Gide®  Compressed má dvouvrst-
vou strukturu: směrem ke kosti porézní povrch 
umožňující vrůst kostních buněk. Směrem 
k měkké tkáni hustá struktura zabraňující 
vrůstání vazivové tkáně do kostního defektu. 
Membrána je z přírodního kolagenu bez dalších 
příčných vazeb nebo chemických přísad.
Membrána Geistlich Bio-Gide®  Compressed 
je sterilizovaná v boxech s dvojitým blistrem 
zářením . 

Vlastnosti/účinky

Nízká antigenicita a výborná biokompatibilita 
upřednostňují používání membrány Geistlich 
Bio- Gide®  Compressed v chirurgii. Experimen-
tální údaje ukazují, že doba trvání bariérové 
funkce zajišťuje dostatečný čas tvorby kosti pro 
indikace uvedené níže. Fibrózní mikrostruktura 
membrány Geistlich Bio-Gide®  Compressed je 
hydrofilní. Membrána zachovává svou struktu-
rální integritu i za vlhka.
Přizpůsobování se obrysům kostní stěny je 
snadno dosažitelné. Fixace je možná stehy 
nebo piny. 
Vzhledem k přírodnímu původu kolagenu 
je možné v suchém stavu pozorovat mírné 
vyklenutí a odchylky v tloušťce membrány. 

Česky 

Geistlich Bio-Gide® Compressed
Dvouvrstvá vstřebatelná membrána pro tkáňovou regeneraci
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Membrána Geistlich Bio-Gide®  Compressed 
má hladký, hustý povrch. Řezání je usnadněno.

Indikace 

Zamýšlené použití

Membrána Geistlich Bio-Gide®  Compressed je 
určena k použití jako bariérová membrána při 
regeneraci kostních defektů. 

Klinické indikace

Membrána Geistlich Bio-Gide®  Compressed se 
používá po transplantaci kostních štěpů a ke 
zlepšení tvorby měkké tkáně:
 > v procedurách řízené kostní regenerace 
(Guided Bone Regeneration, GBR),

 > okamžitá nebo opožděná augmentace 
kolem implantátů umístěných v extrakč-
ních alveolách,

 > rekonstrukce alveolárního hřebene,
 > výplň kostních defektů v maxilofaciální 
oblasti,

 > rozštěpové uzavírací operace.

Vzhledem ke své elasticitě by se měla 
membrána Geistlich Bio-Gide®  Compressed 

používat vždy, když je to možné, v kombinaci 
s materiály kostních štěpů vyplňujících dutinu, 
jako je autologní kost nebo kostní náhrady 
(např. Geistlich Bio-Oss®).

Návod k použití 

Při používání membrány Geistlich Bio-Gide® 
 Compressed se musí dodržovat obecné prin-
cipy sterilní manipulace a medikace pacienta.

 > Pokud je to nutné, kostní defekt se 
chirurgicky obnaží a provedou se obvyklé 
chirurgické postupy (kyretáž atd.).

 > Defekt se vyplní materiálem vytvářejícím 
prostor, jako je autologní kost nebo kostní 
náhrada (např. Geistlich Bio-Oss®).

 > Membrána se upravuje na požadovanou 
velikost nůžkami. Užitečné může být 
použití šablony (např. sterilní hliníkové 
fólie). Membrána musí přesahovat stěny 
defektu nejméně o 2 mm, aby se umožnil 
kostní kontakt a zabránilo se laterálnímu 
vrůstání pojivové tkáně do materiálu.
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 > Hustý povrch (označený na okraji mem-
brány jako «Up (nahoru)») musí směřovat k 
měkké tkáni a hrubá strana musí směřovat 
k defektu.

 > Membrána se aplikuje přes defekt a 
přidržuje na místě mírným tlakem. Doba 
nezbytná pro aplikaci tlaku je různá v 
závislosti na stupni krvácení. Adheze k 
povrchu kosti je usnadněna hydrofilními 
vlastnostmi membrány.

 > Úplné proniknutí membrány krví a exu-
dátem umožňuje dokonalé přizpůsobení a 
adhezi membrány k defektu a usnadňuje 
tvorbu krevní sraženiny pod membránou.

 > Fixace membrány je možná díky její 
vysoké pevnosti v tahu. Fixace může být 
indikována, aby se zabránilo posunutí 
membrány z důvodu smykové zátěže nebo 
mobilizace.

 > Chlopeň měkké tkáně se přišije bezpečně 
přes membránu, pokud možno bez 
tenze (např. jednotlivé stehy a hluboký 
matracový steh).

 > Obecně platí, že rána by měla být pokud 
možno zcela uzavřena, aby se zabránilo 
možnému zrychlenému vstřebání expo-
nované membrány. Klinické zkušenosti 
ukazují, že k uspokojivému léčení dochází 
ve většině případů, kdy úplné uzavření rány 
není možné.

Zvláštní pokyny pro použití v periodontologii

 > Základním předpokladem pro úspěšnou 
léčbu parodontu je kontrola bakteriální 
infekce a důkladná ústní hygiena. Proto se 
doporučuje, aby chirurgickému zákroku 
předcházela fáze hygieny obsahující 
správné pokyny pro pacienta. Pooperační 
udržovací fáze může zajistit dlouhodobý 
léčebný úspěch.

 > Aby se zabránilo vytvoření dlouhého 
junkčního epitelu, musí se membrána 
Geistlich Bio-Gide®  Compressed pečlivě 
přizpůsobit zubu (v případě potřeby 
dodatečnou fixací pomocí šicího materiálu.
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Omezení při použití/bezpečnostní opatření 

Kontraindikace 

 > Membrána Geistlich Bio-Gide® 
 Compressed se nesmí používat v 
přítomnosti infikovaných ran. 

 > Membrána Geistlich Bio-Gide® 
 Compressed se nesmí používat u pacientů 
s prokázanou alergií na kolagen. 

Bezpečnostní opatření 

Geistlich Bio-Gide®  Compressed smí pou-
žívat pouze vyškolení zubní lékaři a čelistní 
chirurgové. 
 > Membrána Geistlich Bio-Gide® 
 Compressed se musí používat se zvláštní 
opatrností u pacientů 

 > s akutní nebo chronickou infekcí (např. 
osteomyelitidou) v místě chirurgického 
zákroku,

 > s nekontrolovanými metabolickými one-
mocněními, např. diabetes, osteomalacie, 
poruchy štítné žlázy,

 > podstupujících prodlouženou léčbu 
kortikosteroidy,

 > s autoimunitními onemocněními,
 > podstupujících radioterapii,
 > kteří jsou těžkými kuřáky.

Vzhledem k adherenci kostní tkáně a elasticity 
membrány Geistlich Bio-Gide®  Compressed 
se doporučuje použít augmentační kostní 
materiál, aby se vytvořil a udržoval prostor 
pro regeneraci kosti. V případě expozice mem-
brány (např. dehiscencí měkké tkáně) během 
fáze hojení může urychlit dobu resorpce.

Nežádoucí účinky 

Vzhledem k tomu, že membrána je kolage-
nový produkt, mohou se ve velmi vzácných 
případech objevit alergické reakce. Vzhledem 
k zvláštním fyzikálním vlastnostem a prodlou-
žené době vstřebávání může nastat ve velmi 
vzácných případech zánětlivá reakce. Možné 
komplikace, které se mohou vyskytnout u 
každého chirurgického zákroku, zahrnují otok 
v místě zákroku, odlupování chlopně, krvácení, 
místní záněty, ztrátu kostní hmoty, infekce 
nebo bolest.
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Těhotenství/kojení 

Údaje o užívání výrobku během těhotenství 
nebo kojení nejsou k dispozici. Bezpečnostní 
důvody: membrána Geistlich Bio-Gide® 
 Compressed se nesmí používat u žen, které 
jsou těhotné nebo kojí. 

Další informace

Obsah boxu s dvojitým blistrem je 
určen pro jedno použití.

Opakovaná sterilizace není 
možná. Nespotřebovaný materiál 
zlikvidujte. Sterilita a funkčnost v 
případě opakovaného použití nejsou 
garantovány.

Výrobek nepoužívejte po uplynutí 
vyznačené doby použitelnosti.

25° C Uchovávejte v suchu při pokojové 
teplotě (15–25 °C).

Výrobek je sterilní, pokud je balení 
neotevřené a nepoškozené. Pokud 
byl poškozen sterilní obal, nesmí se 
výrobek použít.

Upozornění: seznamte se s průvodní 
dokumentaci.

Uchovávejte mimo dosah slunečních 
paprsků.

Postupujte podle návodu k použití.

Sterilizováno zářením.

Velikost balení

Membrána Geistlich Bio-Gide®  Compressed 
je balená ve sterilních boxech s dvojitým 
blistrem: 
Geistlich Bio-Gide® Compressed,  
1 membrána, rozměr 13 mm x 25 mm 
Geistlich Bio-Gide® Compressed,  
1 membrána, rozměr 20 mm x 30 mm
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 Výrobce

Geistlich Pharma AG 
Bahnhofstrasse 40 
CH-6110 Wolhusen/Švýcarsko 
Tel.: +41 41 492 55 55

Datum vydání informace: 2016-04


