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Em evolução constante

Melhorar a experiência

fácil de utilizar
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Em evolução constante

Ao seu lado

A inovação é a
nossa paixão,

É A SUA REALIDADE.
mas o que nos move

creos™ é o portfólio de produtos regenerativos da Nobel Biocare, 
concebido para ir ao encontro das suas necessidades diárias.  
Junte-se a nós e experimente as soluções especificamente 
concebidas, fáceis de utilizar e eficazes.

O nosso objetivo é ser o seu parceiro de confiança em regenerativos, 
porque estamos aqui para si e para os seus pacientes.

eficaz

avançada



Manuseamento excecional1,2

 ‒ Não adere aos instrumentos

 ‒ Possibilita o reposicionamento in situ

 ‒ Baixa expansão da superfície 
quando hidratada

 ‒ Ambas as faces podem ficar 
em contacto com o defeito

Elevada resistência mecânica2,3,4

 ‒ Excelente retenção da sutura

 ‒ Elevada resistência a ruturas

Resistência duradoura  
à degradação in vivo*3

 ‒ O processo de fabrico destina-se 
a preservar a estrutura natural 
da rede de fibras de colagénio, 
para conferir uma elevada 
resistência à degradação.

Facilita o ganho ósseo2,3,5,6,7,8

 ‒ Excelente compatibilidade 
com os tecidos3

 ‒ Bons resultados clínicos5

* Conforme demonstrado num modelo animal 
(rato, subcutâneo)

“O que me agrada é que o manuseamento 
é muito fácil. A estabilidade mecânica 
é muito elevada e quando é reidratada 
adapta-se muito bem ao osso subjacente”
Dr. Bastian Wessing, Alemanha

creos™ xenoprotect 
Uma membrana com 
manuseamento excecional 
que facilita o aumento ósseo

Porcino
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creos™ xenoprotect

creos™ xenoprotect

4.9 ± 1.9 mm5.1 ± 2.1 mm

1.7 ± 2.1 mm1.0 ± 1.3 mm

Referência

Referência

Elevada resistência mecânica
Num estudo in vitro com o objetivo de comparar 
a resistência mecânica das membranas 
de colagénio nativas mais utilizadas com 
e sem ligações cruzadas químicas4.

 ‒ creos™ xenoprotect demonstrou a maior 
resistência à rutura quando hidratada (21.2 N).

 ‒ creos™ xenoprotect teve a maior retenção 
de sutura quando hidratada (6.1 N).

Resistência duradoura à 
degradação in vivo sem 
ligações cruzadas químicas3

O processo de fabrico destina-se a preservar  
a estrutura natural da rede de fibras de colagénio,  
para conferir uma elevada resistência  
à degradação.3

Num modelo animal, após 20 semanas, a espessura 
de xenoprotect apenas diminuiu ligeiramente, 
enquanto que a membrana de referência 
apresentou uma perda de espessura de cerca 
de 50%, confirmando a maior estabilidade de 
xenoprotect contra a biodegradação in vivo.3

facilita a formação de osso novo2,3,5,6,7,8

Num estudo comparativo in vivo, creos™ 
xenoprotect demonstrou uma formação 
de osso novo significativamente mais 
elevada na porção central do defeito.

Este aumento na formação óssea foi associado 
com uma expressão significativamente maior 
do fator de crescimento Bmp2, que tem um 
papel determinante na osteogénese.7

Num ensaio clínico aleatorizado e controlado, foram 
tratados 24 pacientes com creos™ xenoprotect e 
25 com uma membrana de referência. No grupo de 
tratamento com creos™ xenoprotect, a altura do 
defeito foi reduzida em 81% na reentrada aos 6 meses.

No grupo de tratamento com a membrana 
de referência, a altura do defeito foi reduzida 
em 62% na reentrada aos 6 meses.5

Esquema que apresenta a altura do defeito 
antes do tratamento e 6 meses após a ROG 

Membranas de colagénio sem ligações cruzadas (NXL) – CX: creos™ 
xenoprotect [Nobel Biocare]; CO: Copios [Zimmer]; JS: Jason [botiss]; OF: 
Osseoguard Flex [3i]; BG: Bio-Gide [Geistlich]
Membranas de colagénio com ligações cruzadas (XL) – BE: BioMend Extend 
[Zimmer]; ML: Mem-Lok [BioHorizons]; OP: OssixPlus [Datum Dental]; BM: 
BioMend [Zimmer]; CY: Cytoplast RTM [Osteogenics]
*Estatisticamente significativo

*Estatisticamente significativo

Leia o código 
para ver os 
recursos clínicos.

Comparação de membrana comercial num estado hidratado

Membrana de referênciacreos™ xenoprotect
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Imagens histológicas representativas 20 semanas após 
a implantação num modelo animal (rato).

Formação de novo osso (%)

creos™ 
xenoprotect

Referência
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Três métodos de aplicação diferentes:

Semelhante ao osso humano
 ‒ Composição química: Relação Ca/P

 ‒ Macroporos interligados9,10

Manuseamento fácil
 ‒ Tamanho das partículas homogéneo9

 ‒ Hidrofílico para uma reidratação rápida1,12

Base sólida para o tratamento 
com implantes dentários

 ‒ Propriedades osteocondutoras10

 ‒ Estabilidade do volume a longo prazo13

 ‒ Cicatrização sem complicações8,11,12,13,14

“Reconheci as suas propriedades de 
manuseamento e considero a sua elevada 
hidrofilicidade uma vantagem biológica 
em enxertos nos seios maxilares e na 
regeneração de defeitos peri-implantares”
Dr. Werner Zechner, Áustria

Granulado mineral ósseo de origem bovina poroso 
purificado e 10% de colagénio porcino em forma de bloco 
e seringa. O colagénio ajuda a fixar creos™ xenogain 
collagen no local pretendido. Especialmente recomendado 
para o manuseamento do alvéolo pós-extracional.

Frasco

Bloco

Vasilha Seringa

Seringa

creos™ xenogain collagen

Regeneração 
óssea há 15 anos

Porcino

Bovino

creos™ xenogain
3 métodos de aplicação para 
satisfazer todas as suas 
necessidades em enxertos ósseos

Bovino
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Alicerces para uma 
regeneração bem-sucedida
Características naturais do osso preservadas 
através de um processo de fabrico otimizado.10

Composição química
Com uma relação de fosfato de cálcio que reflete a 
composição do osso humano e uma estrutura com baixa 
cristalinidade. O corpo aceita creos™ xenogain como 
sendo a estrutura adequada para a formação óssea.9

Tamanho das partículas
 ‒ Tamanho das partículas homogéneo9

 ‒ Mantém o espaço para regeneração óssea12

Nanoestrutura preservada
Nanoestrutura preservada graças ao 
tratamento a uma temperatura relativamente 
baixa de 600 °C e sem sinterização.10

Macro e microestrutura
Os macroporos interligados permitem que as células 
invadam os enxertos ósseos e os microporos contribuem 
para a captação do líquido capilar (hidrofilicidade).15,16

Base sólida para a 
colocação de implantes
O enxerto integra-se no osso recentemente 
formado, servindo de base para a colocação 
bem sucedida de implantes.12

Num estudo clínico multicêntrico realizado em 
46 pacientes, o aumento ósseo após 8 meses foi de 
4.0 mm (aumento de +56.9%) e 4.7 mm (aumento de 
51.0%) a 1 e 3 mm do topo da crista, respetivamente.8

A ROG resultou numa regeneração óssea 
robusta durante os 8 meses de cicatrização, 
permitindo a colocação bem-sucedida de 
91 implantes em 43 pacientes, com um torque 
de colocação médio de 37.8 ± 5.1 Ncm.8

A avaliação histológica dos núcleos de 
trefina apresentou 37.3% de osso novo, 
39.1% de material do enxerto e 23.6% de 
tecido mole (n = 6 núcleos, 3 pacientes).8

Secção transversal histológica dos componentes celulares; 
NB – novo osso, XG – enxerto, barra de escala apresentada 
no canto inferior direito, linha vermelha tracejada: 
contacto entre o osso e as partículas do enxerto.

Micrografia fotográfica de creos™ xenogain e do 
produto de referência mostrando a distribuição do 
tamanho das partículas (ampliação 20x)

8 meses após a cirurgiaSituação inicial antes da ROG

+56.9% 
(+4 mm)

Esquema que apresenta o tamanho do defeito e do osso antes e após a ROG

NB
NB NB

XG XG

XG
XG

XG

XG

XG

XG

XG

435x

100 µm

creos™ xenogain  
(0.2 – 1.0 mm)

Produto de referência  
(0.25 – 1.0 mm)

1.0 mm 1.0 mm

Relação de fosfato de cálcio

creos™ xenogain

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0
Osso 
humano

1.679 1.680

Leia o código 
para ver os 
recursos clínicos.
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Método de fabrico patenteado
 ‒ Estrutura de interligação porosa e aberta.

 ‒ Concebido para promover a regeneração dos 
tecidos moles através da migração de células 
e vasos sanguíneos para a matriz.20,21,22

Variedade de escolhas
 ‒ Diferentes tamanhos e espessuras à escolha.

Excelente manuseamento
 ‒ Fácil de utilizar23

 ‒ Elevada retenção da sutura e resistência ao stress23

 ‒ Efeito de memória após hidratação 
e ciclo de carga in vitro20

 ‒ Pode-se cortar para um encaixe 
perfeito no leito cirúrgico23

Clinicamente eficaz
 ‒ Num estudo clínico, demonstrou promover  

a saúde dos tecidos moles e reter uma espessura 
adequada dos tecidos moles.23,24,25,26

Substitui a necessidade de um 
segundo leito cirúrgico17,18,19

“Parecia um enxerto de tecido 
autógeno e a estabilidade 
mecânica é impressionante”
Dr. Miguel González Menéndez, Espanha

creos™ mucogain
Estrutura porosa orientada 
exclusiva, concebida para a 
regeneração de tecidos moles

Porcino
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Para utilização imediata
creos™ mucogain destina-se a ser 
utilizado caso haja indicação de aumento 
do tecido mole na cavidade oral em 
volta dos dentes ou implantes:

 ‒ Procedimentos de regeneração tecidual 
guiada (RTG) para recobrimento radicular 
em casos de defeitos de recessão.

 ‒ Aumento gengival localizado para 
aumento do tecido queratinizado em 
volta dos dentes ou implantes.

Estrutura porosa orientada única

3. Resultado biológico
Concebido para promover a regeneração dos tecidos 
moles através da migração de células e vasos 
sanguíneos para a matriz.20,22

2. Propriedades mecânicas
Após hidratação e compressão em 49 ciclos in vitro, o 
enxerto recupera o seu volume inicial.20

Volume 
inicial

Voltar ao 
volume inicial

Comprimida

1. Estrutura da matriz
Estrutura de interligação porosa produzida por um 
processo patenteado.20,21,22

Clinicamente eficaz23,24,25,26

Clinicamente eficaz para a regeneração de 
tecidos moles em cicatrização submersa, 
juntamente com a colocação imediata de 
implantes e procedimento de enxerto ósseo.23, 24

Uma análise retrospetiva que incluiu 45 pacientes com 
um acompanhamento de até 4.5 anos (média de 1.8 ± 
1.3 anos) demonstrou que creos™ mucogain promove 
a saúde dos tecidos moles e retém uma espessura 
adequada dos tecidos moles quando utilizado em 
simultâneo com a colocação de implantes.25

creos™ mucogain

Leia o código 
para ver os 
recursos clínicos.

Caso clínico

Cirillo F. (Março de 2020). Cirurgia plástica periodontal: cobertura de recessão gengival com uma matriz de 
colagénio xenogénica. A Fundação de Reabilitação Oral (FOR.org): https://bit.ly/2TkLsgu (Imagens reimpressas 
com permissão do autor e da FOR.)

Vista bucal antes da cirurgia (esquerda) e 8 meses após a cirurgia (direita) na 
posição 22, 24, 25, 26 após o tratamento com creos™ mucogain.

https://www.nobelbiocare.com/en-int/creos-mucogain


creos™ syntoprotect

Membrana de 
PTFE syntoprotect

Membrana de 
PTFE syntoprotect 
reforçada com titânio

A sua opção clara de membranas 
de PTFE denso para expandir 
as opções de enxerto

Sintética

Deixa propositadamente 
a membrana exposta
Preservação da arquitetura dos tecidos 
moles e da mucosa queratinizada

Não reabsorvível
Não é reabsorvida prematuramente – 
pode definir o período de cicatrização

100% de PTFE denso 
(não expandido)
Impermeável a bactérias – tamanho 
dos poros inferior a 0.3 μm

O tecido mole fixa-se, mas não 
cresce através da membrana
A membrana exposta permite a remoção 
não cirúrgica; não é necessária anestesia

Estrutura delicada e leve
Fácil de cortar e compatível com os 
tecidos moles sobrejacentes

Menos é mais
Um menor volume de titânio permite 
maior versatilidade para dar forma e para 
a colocação, fornecendo estabilidade 
adicional em defeitos ósseos grandes e 
sem necessidade de criação de espaço.

Opções de manuseamento
Vasto portefólio com 13 formas 
em duas espessuras

Desenho da estrutura tradicional
Incorporando "suportes" de titânio 
delicados e estrategicamente colocados 
com mais de 25 anos de história clínica 
e utilização bem sucedida na ROG

https://www.nobelbiocare.com/en-int/creos-syntoprotect


Concebido para ajudar na estabilização da membrana
As concavidades 
hexagonais da superfície 
fornecem uma superfície 
texturizada que aumenta 
a área disponível para 
aderência celular sem 
aumentar a porosidade. 
A superfície texturizada é 
concebida para ajudar a 
estabilizar a membrana e 
o retalho de tecido mole.

Embora o PTFE seja 
inerentemente um material 
antiaderente, as células 
fixam-se ao exterior das 
membranas de PTFE 
denso. A aderência celular 
é importante para criar um 
selamento em redor das 
margens das membranas 
de PTFE denso expostas 
ou para suportar o fecho 
primário em aplicações 
de enxertos maiores.

200 µm

O PTFE denso foi concebido 
para suportar a exposição no 
ambiente oral, o que representa 
uma melhoria das versões 
anteriores de PTFE expandido 
em aplicações tais como a 
preservação do alvéolo onde a 
exposição deliberada da membrana 
oferece várias vantagens.

Propriedades exclusivas das membranas de PTFE denso
PTFE denso PTFE expandido

Imagem SEM cedida pela Schüpbach Ltd, Suíça.

Imagem SEM cedida pela Schüpbach Ltd, Suíça.

Imagem SEM cedida pela Schüpbach Ltd, Suíça.

20 µm 20 µm

Leia o código para 
ver mais recursos.

Evidência clínica

Previsibilidade
Em dois estudos diferentes onde foram tratados um total de 
696 leitos de extração utilizando membranas de PTFE denso 
com uma técnica exposta, não foram relatadas infeções.30, 31

Eficiência
Perda óssea 1 ano pós-extração27 Regeneração dos tecidos moles 

90 dias pós-extração28
Aumento da aresta vertical 
em redor dos implantes29

Membrana de 
PTFE syntopro-
tect reforçada 
com titânio

N =12
N =11

PTFE expandido

4

5

6

3

2

1

0

5.49 mm
4.91 mm

Regeneração óssea vertical média.

Membrana 
de PTFE 
syntoprotect

N =15

N =15

Sem 
membrana

100%

0%

59.68%

18.25%

Medido como redução da distância oclusal entre as 
margens gengivais bucal e lingual.

Perda óssea 
vertical

N =10

Perda óssea 
horizontal

1.5

1.0

0.5

0
0.25 mm 0.30 mm

Perda óssea vertical medida na crista. Medida 
horizontalmente desde o stent até à placa bucal. 
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Produtos

creos™ xenoprotect
Membrana de colagénio porcino

Tamanho Artigo N.º

15 x 20 mm N1520

25 x 30 mm N2530

30 x 40 mm N3040

creos™ xenogain collagen
creos™ xenogain + 10% de colagénio porcino tipo 1

Tamanho Tamanho do bloco Artigo N.º

100 mg 6 x 6 x 6 mm N1320 

250 mg 7 x 8 x 9 mm N1330

500 mg 9 x 10 x 11 mm N1340

Tamanho Tamanho da seringa Artigo N.º

250 mg 4.6 x 40 mm N1410

500 mg 5.6 x 45 mm N1420

creos™ xenogain
Matriz de osso de origem bovina desproteinizado

Peso Tamanho dos grânulos Volume Frasco Vasilha Seringa

0.25 g
Pequeno (0.2 – 1.0 mm) 0.36 cm3 N1110 N1110-B N1210

Grande (1.0 – 2.0 mm) 0.54 cm3 N1111 N1111-B N1211

0.50 g
Pequeno (0.2 – 1.0 mm) 0.82 cm3 N1120 N1120-B N1220

Grande (1.0 – 2.0 mm) 1.27 cm3 N1121 N1121-B N1221

1.00 g
Pequeno (0.2 – 1.0 mm) 1.71 cm3 N1130 N1130-B

Grande (1.0 – 2.0 mm) 2.69 cm3 N1131 N1131-B

2.00 g
Pequeno (0.2 – 1.0 mm) 3.64 cm3 N1140 N1140-B

Grande (1.0 – 2.0 mm) 5.74 cm3 N1141 N1141-B

creos™ mucogain
Matriz de colagénio porcino

Tamanho Tamanho do bloco Artigo N.º

15 x 20 mm 3 mm MU15203

25 x 30 mm 3 mm MU25303

15 x 20 mm 5 mm MU15205

25 x 30 mm 5 mm MU25305



Membrana de PTFE creos™ syntoprotect reforçada com titânio
Dar 
forma Imagem Tamanho Espessura Artigo N.º Unidades 

por caixa Descrição

N.º 1 12 x 24 mm
150 μm N1615TI-01-1 1 Concebida para leitos de extração estreitos 

de dentes unitários, especialmente 
onde existe falta de parede óssea250 μm N1625TI-01-1 1

N.º 2 14 x 24 mm
150 μm N1615TI-02-1 1 Concebida para leitos de extração estreitos 

de dentes unitários, especialmente onde 
existe falta de uma ou mais paredes ósseas250 μm N1625TI-02-1 1

N.º 3 17 x 25 mm
150 μm N1615TI-03-1 1

Concebida para grandes defeitos bucais
250 μm N1625TI-03-1 1

N.º 4 20 x 25 mm
150 μm N1615TI-04-1 1 Concebida para leitos de extração 

grandes e aumento limitado das arestas250 μm N1625TI-04-1 1

N.º 5 36 x 25 mm
150 μm N1615TI-05-1 1 Concebida para leitos de extração 

grandes e aumento limitado das 
arestas na mandíbula anterior250 μm N1625TI-05-1 1

N.º 6 25 x 30 mm
150 μm N1615TI-06-1 1 Concebida para defeitos ósseos grandes 

incluindo aumento das arestas250 μm N1625TI-06-1 1

N.º 7 30 x 41 mm
150 μm N1615TI-07-1 1 Concebida para defeitos ósseos 

grandes incluindo aumento das 
arestas na mandíbula anterior250 μm N1625TI-07-1 1

N.º 8 30 x 40 mm
150 μm N1615TI-08-1 1

Concebida para defeitos ósseos muito 
grandes incluindo aumento das arestas

250 μm N1625TI-08-1 1

N.º 9 30 x 40 mm
150 μm N1615TI-09-1 1

Concebida para defeitos ósseos muito 
grandes incluindo aumento das arestas

250 μm N1625TI-09-1 1

N.º 10 24 x 38 mm
150 μm N1615TI-10-1 1 Concebida para leitos de extração 

grandes incluindo aumento das arestas250 μm N1625TI-10-1 1

N.º 11 38 x 38 mm
150 μm N1615TI-11-1 1

Concebida para defeitos ósseos grandes 
incluindo aumento das arestas

250 μm N1625TI-11-1 1

N.º 12 38 x 38 mm
150 μm N1615TI-12-1 1

Concebida para defeitos ósseos grandes 
incluindo extensão distal da aresta posterior

250 μm N1625TI-12-1 1

N.º 13 40 x 50 mm
150 μm N1615TI-13-1 1

Concebida para os maiores defeitos 
ósseos incluindo aumento das arestas

250 μm N1625TI-13-1 1

Membrana de PTFE creos™ syntoprotect
Dar 
forma Imagem Tamanho Espessura Artigo N.º Unidades 

por caixa Descrição

Grande 25 x 30 mm
200 μm N162530-1 1

Concebida especificamente para 
procedimentos de enxerto e aumento 
do leito de extração onde a exposição 
à cavidade oral é frequente

200 μm N162530-4 4

Pequena 12 x 24 mm
200 μm N161224-1 1

200 μm N161224-10 10
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