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Ο σκοπός της μεμβράνης Collygen είναι να απαγορεύσει τη διείσδυση 
κυττάρων, κυρίως επιθηλιακών, μέσω της δομής της. Ο οστικός ιστός 
αναπτύσσεται πιο αργά από τον μαλακό ιστό. Επομένως, εάν ένα ελάττωμα 
των οστών πρέπει να επουλωθεί, η μεμβράνη το διαχωρίζει από τον μαλακό 
ιστό, δίνοντας χρόνο στα κύτταρα των οστών να καλύψουν το ελάττωμα.

Εύκολος οδηγός για προστασία
Μεμβράνη κολλαγόνου για Κατευθυνόμενη Οστική Αναγέννηση (GBR)



Το Collygen είναι η νέα απορροφήσιμη μεμβράνη για την 
προστασία της θέσης εμφύτευσης με διήθηση μαλακών ιστών. 
Είναι κατασκευασμένο από άκρως καθαρό ατελοκολλαγόνο τύπου 
Ι ιπποειδούς προέλευσης. Μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα στο 
σημείο μετά το οστικό μόσχευμα, χωρίς καμία στερέωση.

Η τρισδιάστατη δομή του Collygen προσαρμόζεται 
αποτελεσματικά στην επιφάνεια του οστικού μοσχεύματος 
εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη προστασία του σημείου εμφύτευσης. 
Στη συνέχεια απορροφάται φυσιολογικά σε περίπου 4-6 
εβδομάδες. Οι μεμβράνες Collygen διατίθενται σε μεγάλη 
ποικιλία διαφορετικών μορφών, σε μία και πολλαπλή συσκευασία.

Σε αντίθεση με τις άλλες μεμβράνες 
αυτής της σειράς, το Collygen RS 
παρουσιάζει μια τραχιά πλευρά 
που χαρακτηρίζεται από λιγότερο 
συμπαγείς ίνες με αυξημένη 
επιφάνεια. Μόλις τοποθετηθεί με 
την τραχιά πλευρά σε άμεση επαφή 
με τον οστικό δέκτη και μόσχευμα, 
εγγυάται μεγαλύτερη σταθερότητα 
του τελευταίου και της ίδιας της 
μεμβράνης.

• Προστασία των περι-εμφυτευματικών ελαττωμάτων του οστού
• Κλείσιμο μικρών σχισιμάτων της μεμβράνης του ιγμορείου
• Αποκατάσταση μικρών οστικών διαχωρισμών
• Προστασία κόγχης μετά την εξαγωγή 
• Κάλυψη οστικής πρόσβασης ιγμορείου σε επεμβάσεις ανύψωσης  

ιγμορείων 

• Ατελοκολλαγόνο τύπου Ι ιπποειδούς προέλευσης
• Απόλυτα ασφαλές και βιοσυμβατό
• Εύκολο στην εφαρμογή
• Πλήρως απορροφήσιμο
• Χρόνος προστασίας 4 έως 6 εβδομάδες

εύκολα
φυσικά
collygen

Collygen RS: η διπλή πλευρική μεμβράνη

Ένδειξη

Κύριες Ιδιότητες



CYM-15206 
Collygen Membrane 15 x 20 x 0.2 mm - 6 pieces per box 

CYM-152010
Collygen Membrane 15 x 20 x 0.2 mm - 10 pieces per box  

CYM-20206 
Collygen Membrane 20 x 20 x 0.2 mm - 6 pieces per box  

CYM-202010 
Collygen Membrane 20 x 20 x 0.2 mm - 10 pieces per box  

CYM-25251 
Collygen Membrane 25 x 25 x 0.2 mm - 1 piece per box  

CYM-25256
Collygen Membrane 25 x 25 x 0.2 mm - 6 pieces per box  

CYM-252510
Collygen Membrane 25 x 25 x 0.2 mm - 10 pieces per box  

CYM-20301
Collygen Membrane 20 x 30 x 0.2 mm - 1 piece per box  

CYM-20306 
Collygen Membrane 20 x 30 x 0.2 mm - 6 pieces per box  

CYM-203010 
Collygen Membrane 20 x 30 x 0.2 mm - 10 pieces per box  

CYM-30401 
Collygen Membrane 30 x 40 x 0.2 mm - 1 piece per box   

COLLYGEN RS MEMBRANE 

CYM-2020RS 
Collygen RS membrane 20 x 20 x 0.2 mm - 1 piece per box  

CYM-2525RS 
Collygen RS membrane 25 x 25 x 0.2 mm - 1 piece per box

CYM-2030RS 
Collygen RS membrane 20 x 30 x 0.2 mm - 1 piece per box  

CYM-3040RS 
Collygen RS membrane 30 x 40 x 0.2 mm - 1 piece per box

collygen
membranes
range

15 x 20 x 0.2 mm

20 x 20 x 0.2 mm

25 x 25 x 0.2 mm

20 x 30 x 0.2 mm

20 x 30 x 0.2 mm
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