




SpherHA Granules & Chips 

Dense granules and porous chips available in two different granulometries (0.5-1 
mm and 1-2 mm) and multiple formats (from 0.5 cc to 50 cc).
Dense granules are compact and similar to human cortical bone; their remode-
ling time is slower than porous chips, which look alike cancellous bone.
The spherical shape and uniform size of SpherHA granules allow the optimal 
filling of large irregular defects and the formation of homogeneous inter-granular 
pores, improving osteointegration and bone remodeling.

Indications

Filling of small and medium size bone defects, maxillary sinus lifts, periimplant 
defects and post-extraction sockets. Also indicated for the filling of vertebral ca-
ges, peri-prosthetic and cavitary bone defects.

SpherHA Injectable paste

Injectable paste with a high-density mixture of nano-crystals and micro-powder 
of nano-structured hydroxyapatite, in a phosphate-buffered saline solution with 
physiological pH; available in a wide range of formats (from 0.25 cc to 14 cc).
To precisely allow in situ application, two luer-lock accessories are available: a 
small tip for dental use and a 10 cm-long cannula for orthopedics and neurosur-
gery applications.

Indications

Filling of periodontal and peri-implant defects, maxillary sinus augmentation with 
crestal access. Indicated also for vertebral cages fillings, comminuted fractures 
synthesis and filling of the screw holes following removal of osteosynthesis me-
tal implants.

SpherHA Moldable Crunch

The Crunch formulation, with the addition of micro-granules with specific gra-
nulometry, shows a higher nano-structured hydroxyapatite amount than the 
injectable paste, resulting in an extremely moldable and stable mixture even in 
a bleeding environment. The open-mouth syringes allow the extrusion of the 
product in a cylindrical shape, easily adaptable to any implantation site.

Indications 

Filling of cavitary and non-cavitary bone defects in orthopedics, traumatology 
and dental surgery. It is also indicated for spinal cages fillings, even extensively 
fenestrated, in spinal fusions and arthrodesis.
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Κόκκοι & Chip SpherHA 
 
Πυκνοί κόκκοι και πορώδη chip διατίθενται σε δύο διαφορετικές κοκκομετρίες 
(0,5-1 mm και 1-2 mm) και πολλαπλές μορφές (από 0,5 cc έως 50 cc). Οι πυκνοί 
κόκκοι είναι συμπαγείς και παρόμοιοι με το ανθρώπινο φλοιώδες οστό. 
O χρόνος αναδιαμόρφωσής τους είναι πιο αργός από τα πορώδη chip τα 
οποία μοιάζουν με σπογγώδες οστό. Το σφαιρικό σχήμα και το ομοιόμορφο 
μέγεθος των κόκκων SpherHA επιτρέπουν τη βέλτιστη κάλυψη μεγάλων 
ακανόνιστων ελαττωμάτων και τον σχηματισμό ομοιογενών ενδοκοκκωδών 
πόρων, βελτιώνοντας την οστεοενσωμάτωση και την αναδιαμόρφωση των 
οστών.

Ενδείξεις
Πλήρωση μικρού και μεσαίου μεγέθους ελαττωμάτων οστών, ανύψωσης 
ιγμορείου, περιεμφυτευτικών ελαττωμάτων και κοιλωμάτων μετά την εξαγωγή. 
Επίσης ενδείκνυται για την πλήρωση σπονδυλικών κλωβών, των περιπροσθετικών 
ελαττωμάτων και των ελαττωμάτων των κοιλοτήτων των οστών. 

Ενέσιμη πάστα SpherHA

Ενέσιμη πάστα με μείγμα υψηλής πυκνότητας νανοκρυστάλλων και μικρο-
σκόνης νανοδομημένου υδροξυαπατίτη, σε αλατούχο διάλυμα φωσφορικού 
άλατος με φυσιολογικό pΗ. Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία μορφών (από 0,25 cc 
έως 2 cc). Για να επιτραπεί επακριβώς η εφαρμογή επί τόπου, διατίθενται δύο 
αξεσουάρ luer-lock: μια μικρή άκρη για οδοντιατρική χρήση και μια κάνουλα 
μήκους 10 εκατοστών για ορθοπεδική και νευροχειρουργική εφαρμογή.

Ενδείξεις
Πλήρωση περιοδοντικών και περιεμφυτευτικών ελαττωμάτων, ενίσχυση 
ιγμόρειου με πρόσβαση στην κορυφή. Ενδείκνυται επίσης για γεμίσματα 
σπονδυλικών κλωβών, σύνθεση συντριπτικών καταγμάτων και πλήρωση των 
οπών βιδών μετά την αφαίρεση μεταλλικών εμφυτευμάτων οστεοσύνθεσης.

Διαμορφώσιμο σπογγώδες SpherHA 

Η σπογγώδης σύνθεση, με την προσθήκη μικρο-κόκκων με συγκεκριμένη 
κοκκομετρία, υποδεικνύει μεγαλύτερη ποσότητα νανο-δομημένου υδροξυα-
πατίτη από την ενέσιμη πάστα, με αποτέλεσμα ένα εξαιρετικά διαμορφώσιμο 
και σταθερό μείγμα ακόμη και σε περιβάλλον αιμορραγίας. Οι σύριγγες 
στοματικής κοιλότητας επιτρέπουν την εξώθηση του προϊόντος σε κυλινδρικό 
σχήμα, εύκολα προσαρμόσιμο και διαμορφώσιμο σε οποιοδήποτε σημείο 
εμφύτευσης.

Ενδείξεις
Πλήρωση ελαττωμάτων κοιλοτήτων και μη κοιλοτήτων των οστών στην 
ορθοπεδική, τραυματολογία και οδοντιατρική χειρουργική. Ενδείκνυται 
επίσης για την πλήρωση των νωτιαίων κλωβών, ακόμη και εκτεταμένα, σε 
σπονδυλοδεσίες και αρθρόδεση.










