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Thành lập từ năm 1987, Tập đoàn BIOTECH DENTAL cam kết phát triển mạnh mẽ mối quan hệ bằng sự tin tưởng 
với Nha sĩ và Kĩ thuật viên Nha khoa. Bên cạnh đó, Chúng tôi thiết kế và phát triển nhiều dòng sản phẩm phù hợp 
với những thách thức trong tương lai. Vị thế của chúng tôi phụ thuộc vào sự mong đợi, sáng kiến và công nghệ.

Cho phép Nha sĩ sử dụng các sản phẩm tốt nhất với giá ưu đãi nhất cho bệnh nhân: Đó là mục tiêu đầu tiên của 
Tập đoàn BIOTECH DENTAL.

Với hơn một triệu implant Nha khoa được bán ra, chúng tôi đã giúp cải thiện cuộc sống của hàng ngàn bệnh 
nhân trên thế giới thông qua tất cả các Nha sĩ đã tin tưởng chúng tôi. Với chuyên môn và bí quyết có được, 
chúng tôi tiên phong trong sự phát triển thông qua các công nghệ tiên tiến. Trong những năm gần đây, chúng 
tôi đã tích hợp các kỹ năng mới, đầu tư hơn 10% để nghiên cứu và phát triển để có thể phát triển và đề xuất các 
giải pháp về sự đối mới.

Ngày nay, chúng tôi là một đối tác chính của Bác sĩ Nha khoa. Cung cấp cho khách hàng một loạt các sản 
phẩm và dịch vụ trong chăm sóc nha khoa, để giúp họ đáp ứng các nhu cầu khác nhau của bệnh nhân.

Mang lại sự đổi mới và công nghệ cho Bác sĩ Nha khoa để họ có thể đưa ra giải pháp hiệu quả và tối ưu cho bệnh 
nhân: Đây là định hướng phát triển của Tập đoàn BIOTECH DENTAL.

Bạn đồng hành của Nha khoa Thế hệ mới.

Tất cả sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi phát triển theo thế hệ 2.0
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Matri Inject™

Một phương pháp đổi mới cho việc gia tăng xương
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Matri Inject™ là giải pháp tổng hợp cho việc tái sinh xương, được phát triển bằng công nghệ MBCP ™,
phù hợp cho tất cả các hình thức làm đầy xương.

Matri Inject bao gồm hỗn hợp canxi phosphat hai pha (HA + ßTCP) và hydrogel12.
Nó được hấp thụ dần dần trong một vài tháng và được thay thế bằng một xương sóng và có kiến trúc8.

MATRI INJECTTM
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Matri Inject™ được cung cấp trong một ống tiêm vô trùng, sẵn sàng để sử dụng.
Không cần pha trộn với máu hoặc nước muối.
Matri Inject ™ không cứng lại.

Matri Inject ™ an toàn và có khả năng tương thích sinh học tuyệt vời.1,11

Việc thay thế xương tổng hợp MBCP đã được nghiên cứu rộng rãi trong 30 năm
qua với hơn 650 báo cáo và có tỷ lệ tái hấp thu tương tự như xương người.5,18,19

Được phát triển để cải thiện tính linh hoạt của sản phẩm trong quá trình can thiệp3,15,
Matri Inject ™ phù  hợp với tất cả các phương pháp làm đầy xương.3,14,15

TIÊM ĐƯỢC & SẲN SÀNG ĐỂ SỬ DỤNG 

LINH HOẠT & PHÙ HỢP

TƯƠNG THÍCH SINH HỌC TUYỆT VỜI
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LỢI ÍCH

DUY TRÌ THỂ TÍCH XƯƠNG

LINH HOẠT

TIÊM ĐƯỢC & SẲN SÀNG ĐỂ SỬ DỤNG
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PHỤC HỒI

KHÔNG GÂY HẠI CHO MÔ SỐNG
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MỘT GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI
CHO VIỆC GIA TĂNG XƯƠNG

CÔNG NGHỆ

Matri Inject ™ là một cấu trúc liên kết của các hạt vi hạt.
Matri Inject ™ cung cấp một mạng lưới kết nối với nhau tạo điều kiện cho dòng chảy của chất lỏng sinh học
và sự phát triển của tế bào.

Vật liệu này là hoàn toàn không gây hại cho mô sống và có thể phục hồi.

Được phát triển để cải thiện sự thoải mái của bác sĩ trong quá trình ghép xương, Matri Inject ™ có thể thích nghi
với các kích cỡ khác nhau và hình dạng của các vị trí ghép xương.14,3,15

Dựa trên công nghệ MBCP, Matri Inject bao gồm Hydroxyapatite (HA), Tricalcium Phosphate Beta (ß-TCP) và hydrogel.12
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CÁCH SỬ DỤNG & XỬ LÝ

CHỈ ĐỊNH

Tháo ống tiêm ra khỏi túi vô trùng.

Kiểm tra xem piston có tiếp xúc với vật liệu không.

Tháo nắp màu đen.

Nhẹ nhàng đẩy piston của ống tiêm và đặt trực tiếp lên vị trí ghép.
 

Nhờ vào hydrogel, Matri Inject ™ không cần trộn trước khi đặt.

 
Matri Inject ™ không phải là một chất thay thế xương cứng,
vì vậy sự bảo phủ hoàn toàn bằng màng hoặc khâu đóng kín
được đề nghị trong suốt thời gian lành thương.

CẤY GHÉP IMPLANT
• Tái tạo ổ răng, 
• Nhổ răng (có hoặc không có cấy ghép implant),
• Nâng màng xoang theo đường mặt bên hoặc đường đỉnh sóng hàm, 
• Hốc xương,
• Tái tạo xương có hướng dẫn (ROG).
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PHÂN LOẠI MATRI INJECT TM

Matri Inject ™ có sẵn trong ống tiêm:

MÃ SẢN PHẨM THỂ TÍCH (ml) KÍCH THƯỚC HẠT (µm) CHỈ ĐỊNH

MI1002PU50DE 0,5 ml 80-200 µm Xương thay thế dạng tiêm

MI1102PU025DE 0,5 ml 80-1000 µm Xương thay thế dạng tiêm
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Để biết thêm dữ liệu, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
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