Hyaluronsav – biológiás kezelési alternatíva a fogorvoslásban

Hyaluronsav: a természetes
sebgyógyulás segítője
1: Hemosztázis
A sérülést követő tromobicta agregáció először fibrindugó
képződést eredményez, ami az elsődleges sebzáródás
alapjául szolgál.

A hyaluronsav az emberi szervezet olyan fontos alkotó eleme, amely az ott előforduló közel
valamennyi regeneratív folyamatban szerepet
játszik. Ez a természetes endogén anyag a
HYADENT készítmény család legfontosabb
összetevője, s előállításának célja a természetes sebgyógyulás elősegítése volt. Nem állati
eredetű, biológiailag inert készítmény, amely új
lehetőségeket nyit a sebellátás területén.

Mi történik a sebgyógyulás során?
A modern sebkezelés módja függ a seb
súlyosságától, valamint a seb típusától. A
sebgyógyulás komplex folyamat, amelynél 4
élettani fázist különböztethetünk meg:
1: Hemosztázis
2: Gyulladásos, exudációs fázis
3: Proliferációs fázis
(szöveti granuláció, angiogenezis, epithelizáció)
4: Remodelling (hegképződés)

2: Gyulladásos fázis
Ebben a fázisban a gyulladás és az exudáció áll az
előtérben. A fibrindugóba makrofágok és neutrofil granulociták vándorolnak. Ezt követi a gyulladásos citokinek,
valamint növekedési faktorok képződése, melyek a fibroblasztok sebbe való migrációját váltják ki. Minthogy a hyaluronsav antioxidatív és pro-inflammációs proteáz működést
gátló hatással bír, segíti, s egyben szabályozza a sebgyógyulás gyulladásos fázisának folyamatait, lehetőséget teremtve a gyógyuláshoz szükséges mátrix alap kialakulására. Krónikus sebeknél ez a mechanizmus zavart, aminek
következménye a tartós gyulladás, valamint a sebgyógyulás hiánya. Gátolt a pro-inflammációs citokinek (TNF alfa,
IL-1 beta, és IL-8) képződése is. A hyaluronsav antioxidatív,
ill. pro-inflammációs proteáz aktivitást csökkentő hatása az
ilyen sebeknél is hatékony lehet.

Hyaluronsav:
segíti az egészséges szövet fennmaradását
A hyaluronsav természetes poliszaharid és a glükozaminoglykan család tagja. Molekulája
D-glükulonsav és N-acetilglükozamin diszaharidok ismétlődő szekvenciájából áll.
Legtöbb szomatikus sejt, különösen a kötőszöveti sejtek, képesek hyaluronsav előállítására.
Képződési helye a sejt membrán, kiválasztása közvetlenül az extracelluláris mátrixban történik.
A hyaluronsav közel valamennyi szövet extracelluláris mátrixának legfőbb összetevője.
Elsősorban vizet köt meg, biztosítva ezáltal a metabolitok transzportját, valamint a egészséges
szöveti struktúra fennmaradását.
A hyaluronsav aktiválja a metalloprotein inhibitorokat, melynek következménye a szövetek
lebontásának gátlása. Ugyanezt eredményezi a gyulladásos cytokinek (pl. TNF) gátlása. A
hyaluronsav ennek megfelelően bizonyíthatóan hozzájárul a szöveti regenerációhoz.

3: Proliferációs fázis
A hyaluronsavban gazdag granulációs szövet hidratált
mátrixot képez, mely elősegíti a receptor (CD44) mediált
sejt migrációt. Az alacsony molekulasúlyú hyaluronsav
polimer egyaránt támogatja a sejt mitozist, a sejtek proliferációját, valamint az angiogenezist. A granulációs szövet
fő összetevői: az oda vándorolt fibroblasztok, az újonnan
képződött kapillárisok, kollagén, fibronektin, és hyaluronsav. Az epidermis bazális rétegében a hyaluronsav ugyancsak nagy koncentrációban található. A hyaluronsav
(CD44 sejtfelszíni receptorok segítségével) támogatjai és
szabályozza a keratociták proliferációját, ill. migrációját.
Stimulálja és szabályozza az epithelizációt is.

4: Remodelling fázis
A seb összehúzódásával mérete csökken, a gyógyulás felgyorsul. A hegszövet fő összetevői a kollagén, elasztikus
rostok valamint proteoglykánok. A hegképződésben a hyaluronsavnak fontos szerepe van. A sebgyógyulás végső
fázisában – a heg kialakulásakor – a hyaluronsav felelős
azért, hogy - megfelelő időben a kollagén termelést leállítva - csak torzító hegesedés nélküli sebzáródás jöjjön létre. A magzatban például a sebben mérhető hyaluronsav
koncentráció tartósan igen magas, aminek eredményeként
a sebgyógyulás ott mindig hegképződés nélkül jön létre.
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Hyadent:
a célzott szövet regenerációért

Hyadent termékek

Abból a célból, hogy a hyaluronsav fent leirt hatásait a fogorvoslásban hasznosítsuk, két új produktumot fejlesztettünk ki:

HYADENT: nem térhálós hyaluronsav
HYADENT barrier zselé: térhálós hyaluronsav
A jól bevált hyaluronsavat a fogorvosok speciális klinikai
igényeinek megfelelően adaptáltuk és az applikáció megkönnyítésére annak viszkózus zselé formájú kiszerelését állítottuk
elő. Mindkét produktum jól használható a szövet regeneráció
fokozására.

Mikor használjuk az egyes produktumokat?
A hyaluronsavat valamennyi szomatikus sejt képes metabolizálni. Ez azt jelenti, hogy a készítmény mind a lágyszövetekben, mind pedig a kemény szövetekben jól használható. A
HYADENT-ben található hyaluronsav elősegíti a fibroblasztok
és oszteoblasztok képződését.

nem térhálós hyaluronsav

Térhálós hyaluronsav

Hatása:

Hatása:

●

●

●

●

Első alkalommal, a megfelelő készítmény kiválasztásához
tisztában kell lenni a következőkkel:
– Mi a célja a hyaluronsav alkalmazásának (hatás)
– A gyógyulás melyik szakaszában kívánjuk a hyaluronsav
gyógyító hatását igénybe venni?
(felszívódásos periódus)

●

Felgyorsítja a sebészi beavatkozást
követő sebgyógyulást
Támogatja és fokozza a parodontális
sebészi beavatkozás hatékonyságát

●

●

Védi a seb felületét a baktériumok
penetrációjától, valamint a kötőszöveti sejtek
csontsejteket megelőző térfoglalásától
Segíti a papilla rekonstrukciót

Csökkenti a hegszövet képződést
Aktiválja a csontpótlókat, gyorsítva ezáltal az
oszteogenézist, megkönnyíti egyben a
csontpótlók helybenntartását
Segíti az alveolaris csont megőrzését

Felszívódásának ideje:
16 –21 nap

Ára:

39 999,- Ft

Felszívódásának ideje:
6 –11 óra

Ára:

19 999,- Ft
Kiváló minőség
Németországban állítják elő szigorúan kontrollált körülmények között, a maximális biológiai követelmények
betartásával. A készítmény folyamatosan alapos cytotoxicitási ellenőrzésen esik át, így biztosítva maximális
tisztaságát, valamint hatékonyságát.
www.dioimplant.hu

Kivételes biztonsággal alkalmazható
A készítményben adagolt halyuronsavnak nincs káros mellékhatása. A publikált szakirodalomban egyetlen
adat sincs arra vonatkozóan, hogy helyi alkalmazása során a hyaluronsav negatív immunválaszt váltana ki.
Nincs adat hyaluronsav intoleranciára.
www.dioimplant.hu
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Alkalmazásagyökércsúcs rezekció során

Hyadent alkalmazása
a fogsebészetben ill. implantológiában
A sebgyógyulás elősegítésére, valamint gyorsítására a HYADENT hyaluronsav zselé készítményt a műtéti területre a sebzárást megelőzően
közvetlenül kell felvinni. Az implantáció során
alkalmazott gingiva formáláskor segíti a szövetek
esztétikus regenerációját is. Erre a célra hajlított,
tompa végű kanül (27G/0,4 x 18 mm) használatos.
Segítségével a HYADENT zselé könnyen bejuttatható a sebszélek közé. A sebszélek zárására
alkalmazott varratok elősegítik a hyaluronsav
helyben maradását és lokális felszívódását.

A termék viszkozitása és gyors felszívódása (6-11
óra) biztosítja a környező szövetekbe való eloszlását. A zselé nyállal történő kimosódását a sebből a
megfelelően elhelyezett varratok akadályozza meg.

Sorrendben foghúzás után a gyökércsúcs rezekció a második
leggyakrabban végzett szájsebészeti beavatkozás. A beavatkozás prognózisa jó - a siker hányad 3-6 évvel a beavatkozást
követően 85%-os - szakszerű indikáció esetén kiválóan alkalmas eljárás a természetes fogak megtartására.
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1 Partsch metszés képe
2 Lebeny mobilizálása, a műtéti terület feltárására
3 	A gyökércsúcs feltárása

3

4 	A granulációs szövet eltávolítása
5 	A csont defektus kitöltése csontpótlóval és HYADENT-tel
6	A sebfelület fedése HYADENT barrier zselével
1

4

5

6

2

Alkalmazása GTR/GBR beavatkozással egyidejűleg
A csontaugmentációs műtétnél a sebgyógyulás
elősegítésére a keresztlánc formájú hyaluronsavat
tartalmazó hyadent barrier zselével bőségesen be kell
fedni a csontaugmentált felületet. Elősegíti a szövetek
gyógyulását és csökkenti a bakteriális infekció rizikóját.
A hyadent barrier zselé bizonyos beavatkozások esetén
helyettesíti a szokásos kollagén membránt.

1 hyadent alkalmazása
a sebzárás előtt
2 hyadent applikálása az implantátum
gyógyulási csavarja mellé

Hyadent barrier zselé alkalmazása csontaugmentációkor,
alkalmazása az augmentációs csontvédelemre
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Alkalmazása sinusemeléses műtéteknél

A hyaluronsavat tartalmazó HYADENT preparátum fokozza az oszteoblasztok képződését és oszteintegrációt stimuláló hatása következtében, lerövidíti az új csont termelődésének időtartamát.
Alkalmazása sinus eleváció során – mely műtét mindennapos - mind a sebésznek, mind pedig a páciensnek számos előnyt biztosít.

1

Alkalmazásával nyújtott előnyök a beteg és a sebész részére:

Stabilizálja a behelyezett csontgranulátumot
A csontgranulátumok (csontgraft anyag) pontos applikációja könnyebbé válik HYADENT preparátum alkalmazásával, minthogy a
viszkózus zselé megakadályozza a csontpótló elmozdulását.

Védő, barrier réteget hoz létre
A HYADENT barrier zselének ez az előnyös tulajdonsága a magas
viszkozitásából adódik. Korrekt sebészi technika mellett, alkalmazásakor a biológiai membránhoz hasonlóan a sebfelület teljesen
befedendő. Eredményeképpen csökken a sérülés bakteriális, ill.
mikrobiológiai szennyeződésének a veszélye.

2

Csökkenti a felülfertőződésnek a veszélyét
Antiinflammációs hatása - ami a preparátum keresztkötésű hyaluronsav tartalmából adódik - valamint bakteriosztatikus és antiszeptikus tulajdonságai következtében a teljes felszívódási idő alatt (16-21
nap a keresztkötésű hyaluronsav tartalmú preparátum esetében)
fokozza a sejtek védelmét

3

1	A csontpótló összekeverése
a hyadent preparátummal
2 	Hyaluronsavval összekevert,
applikálásra kész granulátum
3 Barrier zselé alkalmazása
a sebfelületre
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Alkalmazása az alveolás gerinc megtartására

A fogászati implantológia manapság messze
több mint a foghiány ellátása fix restaurációval. A páciensek olyan rekonstrukciót kívánnak mely úgy funkcionálisan, mint esztétikai
szempontból a legkisebb részletekig megfelel
a természetesnek. Eszerint a fogorvosnak a
foghiányt megelőző ideális állapotot kell rekonstruálnia. A fogorvoslás közelmúltban végbement gyors fejlődése, valamint az új anyagok
következtében ez az igény manapság már
kielégíthető, s a jó eredmény többé kevésbe
nagy valószínűséggel prognosztizálható.
Azért hogy a tervezett restaurációs kezelés
elérje a lehető legesztétikusabb eredményt,
valamint, hogy a csontveszteség minimális
legyen, közvetlenül a foghúzást követően
csontregenerációs anyag felhasználásával
csontpótlásra kerül sor.

Az extrakciós seb gyógyulása
csontprezerváció nélkül:
1 Hat héttel a foghúzás után erőteljes vertikális
és horizontális csontfelszívódás figyelhető
meg
2 A bukkális csontszövet felszívódása 6 héttel
az extrakciót követően
1

2

3

A HYADENT felgyorsítja a sebgyógyulást, ez
által gyors védelmet biztosít a kezelt területen.
Kontrolált, jó sebgyógyulás következtében a
kétfázisú implantáció esetleges szövődményei
elkerülhetőek.

4

5

3 Megnedvesített kollagén szivacs
4 	A foghúzás helye az extrakciót követően
5 	Az alveolus üregének kitöltése a
HYADENT-tel átitatott kollagén
szivaccsal
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Alkalmazása beültetéssel egy időben ínyformázó csavarral ellátott implantátum esetében
1

2

4

7

3

5

8

12

10

1 	Kiindulási pont

7 3 hónappal az implantálást követően

2 	Hiányzó kismetszőfog
3 	Implantáció
4 	Azonnali implantáslás gyógyulási csavarral

8 	A papilla teljes mértékben felépült
6

9

11

9 Lenyomatvételi eljárás
10 	A röntgenkép nem mutat csontpusztulást

5 	Varrat nélküli sebzárás HYADENT barrier géllel

11 	A beragasztott korona

6 	Teljesen feltöltött lágyszövet

12 	Eredmény (végleges állapot)

A mellékelt ábrák HYADENT barrier zselének a lágy részek optimális gyógyulására kifejtett hatását mutatja
be egyfázisú, a beültetéssel egy időben alkalmazott ínyformázó csavarral ellátott implantátumok esetében.
Használatával a sebzárásakor szokásosan szükséges varratok is mellőzhetők. Az így megvalósuló esztétikus,
a természetesnek megfelelő ínygyógyulásnak különösen a front fogak területén van jelentősége. A fenti eredmény eléréséhez azonban a kezelt betegek jó együttműködése nélkülözhetetlen.

A bemutatott eset a lágy részek gyógyulását elősegítő, a HYADENT barrier zselé által biztosított új kezelési
mód eredményességét illusztrálja. Az implantációt követően, használatával mind a marginális csontpusztulás,
mind pedig a nemkívánatos gyulladás esélye jelentősen csökken. A varratok elhagyása csökkenti azok papillakárosító hatását, következésképpen a behelyezett pótlás esztétikus megjelenése biztosított.

A HYADENT barrier zselé használatának további előnye, hogy csökkenti a seb felülfertőződésének a veszélyét,
ami a seb esztétikus gyógyulásának ugyancsak alapfeltétele.

Alkalmazása jelentősen csökkenti a nem kívánatos hegképződést is.

A fogak körüli szövetek kezelése a fogfehérítést követően (Otthoni fogfehérítés)

1

2

3

4

A lágyszövetek regenerációjának céljából lokálisan alkalmazott hylaruronsav tartalmú HYADENT zselé applikálása a fogfehérítéshez hasonlóan, sín segítségével történik (3-4. ábra). E sín formája azonban valamelyest
eltérő: nem csak a fogakat, hanem a szájnyálkahártya azt területét is befedi, amely az előzetes fogfehérítés során sérült. HYADENT sínbe történő applikálását követően a lágyszövet gyors és teljes gyógyulására
számíthatunk.
A sérült marginális gingiva ill. nyálkahártya, valamint a fehérítéssel anémiássá tett papilla gyors és effektív
regenerációja céljából ajánlott hyaluronsav tartalmú HYADENT zselét tehát a speciális sínnel fixálva, 6-11
órán keresztül (éjjel vagy nappal) kell a léziót betakarva tartani. Az ajánlott idő alatt a HYADENT teljesen
felszívódik, megteremtve az optimális gyógyulási lehetőségét.
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Hyadent alkalmazása a parodoncium
megbetegedésének gyógyítására
A megbetegedett paradoncium kezelésének alapfeltétele a szupra ill. szubgingivális plakk eltávolítása. A betegek többségénél e beavatkozás egymagában is hatékony a periodontitis gyógyításában.
Számos tudományos vizsgálat igazolta azonban,
hogy a parodoncium patogén mikroorganizmusainak eltávolítását célzó mechanikus eljárások
nem minden esetben elégségesek, azaz esetenként nem nyújtanak kielégítő eredményt. Ennek
megfelelően a parodoncium betegségeinek gyógyítására egyéb anyagokat is használatosak úgymint
dezinficiáló antiszeptikumokat, nem szteroid
gyulladásgátlókat, valamint szisztémás antibiotikus
kezelést is. A szupra ill. szubgingiválisan alkalmazott hyaluronsav (ami egyike a négy glikozaminoglikánoknak amelyet az ínyszövet is tartalmaz) jó
eséllyel egészíti ki a fentieket a parodontális szövetek betegségének sikeres gyógyitásában.
A HYADENT bakteriosztatikus tulajdonsága
(elsősorban az aktinobacillus, actinomyecetemcomitans, prevonella intermedia ill. a staphylococcus
aureus ellen kifejtett hatása) segíti a szövetek
regenerációját.
Továbbiakban vizsgálati anyag van arra vonatkozóan, hogy a parodoncium hyaluronsavval kombinált kezelésével csontszint növekedés érhető el.
A HYADENT hatékony, egyszerű beviteléhez
hajlított tű használata ajánlott. A parodontális
gyulladással érintett fogak szokásos szupra és
szubgingivális depurálása, valamint a szabad
gyökérfelszínek simítása mellett ajánlott tehát a
készítmény ugyancsak szupra és szubgingivális alkalmazása is. A HYADENT kezelés 7-10 nap múlva
megismétlendő.
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A mechanikus kezelést kiegészítve, használata
szignifikánsan csökkenti a „sulcus bleeding” indexet, az íny kóros vérbőségét, valamint duzzanatát.
E hatások döntően a HYADENT hyaluronsav tartalmának tulajdoníthatók, ami jelentős szereppel bír
a kötőszöveti extracelluláris mátrix víztartalmának,
valamint a különböző anyagok intersticiumba
jutásának szabályozásában.
A HYADENT preparátumot egyszerű alkalmazási
módja, ill. veszélytelensége egyaránt alkalmassá
teszik a parodoncium betegségeinek korai kezelésére.

Hyadent
szerepe az esztétikus gyógyulásban
Napjaink implantológiai gyakorlatának klinikai
sikerességét számos tanulmány bizonyítja.
A modern kezelési elveknek, valamint az
egyre javuló anyagoknak köszönhetően mind
több lehetőség van a fogak körüli lágyszövetek esztétikus helyreállítására is. Betegek,
akik baleset, vagy egyéb előre nem látható
ok miatt elvesztették természetes fogaikat
mindinkább igénylik, hogy foghiányaik korrekciója fix pótlással történjen. Ezt az igényt
fogalmazzák meg tehát, amikor felkeresik
kezelőorvosukat.

Használatának előnyei a beteg
és fogorvosa részére
Helyi érzéstelenítésben végezhető
egyszerűbb, rövidebb ideig tartó
fogorvosi kezelés
A keresztkötéses hyaluronsav tartalmú HYADENT
barrier zselét vékony, hegyes tűvel (23G/0,6 x
25 mm), közvetlenül az ínypapillába injiciálva kell
alkalmazni. A kívánt teljes hatás eléréséhez 3 hét
múlva a kezelés megismételhető.
Alkalmazásával az esetenként nemkívánatos
hegesedést előidéző sebészi beavatkozás feleslegessé válik. Előnyös a betegek számára azért
is, mert nincs szükség fájdalmas beavatkozásra,
és az azt követő kellemetlenségek is elkerülhetők.

A HYADENT barrier zselé preparátum valódi
alternatívát kínál a fogorvosok részére a
hosszantartó, fáradtságos sebészi eljárások
kiküszöbölésére.

Kezelés, mely sikeres gyógyulást kínál
A HYADENT barrier zselé alkalmazásával a fogorvosok olyan hatékony kezelési eljárást kínálnak,
mellyel a várt sikerhányad garantáltan magas.
Más megközelítésben, a sikeres gyógyításra
fordított erőfeszítés nagyságát tekintve, fenti
terápiás eljárás mellett a szokásos sebészi beavatkozás csak a második helyre sorolható.

HYADENT alkalmazása
a periodontális tasakban
1

2

1 	Kiinduló állapot
2 3 héttel a második
kezelés után
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Használati áttekintés

HYADENT

Alkalmazás módja

HYADENT
barrier gel

Alkalmazás módja

Általános szájsebészeti felhasználás:
Sebgyógyulást segítő,
gyulladáscsökkentő tulajdonságú

X

–

X

–

Antiszeptikus és bakteriosztatikus
hatásával fokozza a sebészeti
beavatkozás biztonságát

X

–

X

–

Növeli a fibroblasztok termelődését

X

–

X

–

Növeli a oszteoblasztok számát

X

–

X

–

X

Sebzárás előtt közvetlenül
sebfelületre alkalmazandó

Elősegíti a papillák újraképződését,
eltüntetve így a fogközök fekete
háromszögeit,

X

HYADENT injekció közvetlenül
a lágyszövetekbe (kb. 0,2ml), a
kezelés esetenként megismétlendő

A csontpótlókkal végzett augmentáció során védi a csontdefektust és
barrierként szolgál

X

A sebterület teljes fedése
HYADENT zselével közvetlenül a
sebzárás előtt

Tegye vonzóbbá praxisát,
Bővítse szolgáltatásait,
Nyisson új dimenziót a betegei előtt!

Alkalmazása az implantáció során
A kollagén felszaporodás meggátlásával csökkenti a hegképződést az
esztétikailag fontos területeken

Biztosítja az augmentációs anyagok
(granulátumok) helyben maradását

Gyorsítja és támogatja a sebgyógyulást az implantációs eljárás során
(hidrofil tulajdonsága következtében
stabilizálja a véralvadékot, ami gyorsabb és komplikáció mentes szöveti
regenerációt eredményez)

X

X

Az extrakciós seb védelme

X

A HYADENT zselé az
augmentációs anyaggal
(BioOss) összekeverve
alkalmazható
Augmentációs anyaggal
(BioOss) összekeverve
alkalmazható ill. az augmentáció teljes fedésére
alkalmas

Az esztétikus zónában végzett implantálást követően a hegképződést
csökkenti

X

Alkalmazása a parodoncium gyógyításának területén
Bakteriosztatikus hatásával támogatja a periodontális beavatkozásokat követő regenerációt
A HIADET-tel kombinált periodontális
kezelés elősegíti a csontszaporulatot

Az Sulcus Bleading Index (SBI) érték
szignifikánsan javulását eredményezi

Egy vonzó mosolyhoz több kell, mint szép fogak,
de biztosan nem kell hozzá szike!

Közvetlenül az extrakciós
sebbe helyezve ill. collagén
záróanyag átitatására is
alkalmas

X

A gingivális tasakba,
közvetlenül a sebészeti
beavatkozást követően

X

A gingivális tasakba,
közvetlenül a sebészeti
beavatkozást követően

X

A gingivális tasakba,
közvetlenül a sebészeti
beavatkozást követően

A sebterület teljes befedése a
barrier géllel

Bizonyára előfordult már Önnel, hogy egy jól sikerült munka átadása során betege nem volt maradéktalanul elégedett, mivel a tükörben nem a fogait, hanem az arcán lévő ráncokat vette észre.
A hyarulonsav egyik fő felhasználási területe a ráncfeltöltés, volumennövelés.
A BioSience erre a gyakori problémára kínál megoldást, és két termékkel nyit új lehetőségeket, hogy betegei komplex szolgáltatásban részesüljenek.

Vásároljon 2012. január 31-ig
HYADENT Barrier gélt 39.999 Ft-ért
és mi megajándékozzuk
egy HYADENT-tel 19.999 Ft értékben!
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