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creos™ xenoprotect
Uma membrana de 
colagénio natural

Porquê creos xenoprotect?



Experiência clínica com 
creos™ xenoprotect

“Segundo a minha experiência, a elasticidade de 
creos xenoprotect permite uma fácil adaptação aos 
defeitos e facilita o manuseamento.”

Dr. Oscar González-Martín, Espanha

“Graças à sua elasticidade e resistência, creos 
xenoprotect pode ser facilmente manuseada durante 
a cirurgia. Após a cirurgia, apresenta excelentes 
respostas biológicas e resultados de regeneração.”

Prof. Christer Dahlin, Suécia

“creos xenoprotect cria uma barreira duradoura. Essa 
barreira facilita a regeneração através da modulação 
biológica dos defeitos. Estas propriedades e o fácil 
manuseamento contribuem para a sua excelente 
eficácia clínica e aplicabilidade.”

Prof. Eric Rompen, Bélgica

“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 



Manuseamento 
excecional

Baixa expansão da superfície quando hidratada.1

Fácil de cortar (seca ou hidratada) e não adere aos 
instrumentos.

Possibilita o reposicionamento in situ.

Ambas as faces podem ficar em contacto com o defeito.

Baixa taxa de 
complicações

Cicatrização fácil.5

Baixas taxas de deiscência da ferida e exposição 
da membrana.4, 5, 6

Resistência  
mecânica

Excelente retenção da sutura.2, 3

Elevada resistência a ruturas, o que a torna fácil 
de suturar ou fixar com parafusos.3, 4

Concebida para 
a eficácia

Facilita o ganho ósseo contribuindo para o sucesso 
da colocação do implante.4, 6, 7

Resistência prolongada à degradação in vivo sem 
ligações cruzadas químicas.2

Desempenha um papel ativo na regulação da 
dinâmica de cicatrização do osso in vivo.8

Bons resultados clínicos no tratamento de defeitos 
de deiscência6 e no aumento horizontal do rebordo.4, 5

creos xenoprotect – uma membrana 
de colagénio reabsorvível utilizada em 
procedimentos de regeneração óssea 
guiada e regeneração tecidual guiada.



membrana de colagénio 
creos xenoprotect

Artigo N.º Dimensão

N1520 15 × 20 mm
N2530 25 × 30 mm
N3040 30 × 40 mm

Encomendar online
Encomende a partir da nossa gama 
completa de implantes, soluções 
regenerativas e restaurações protéticas pré-
fabricadas, 24 horas por dia, através da loja 
online da Nobel Biocare.

nobelbiocare.com/store

Encomendar por telefone
Para obter mais informações e 
efetuar encomendas, contacte o 
seu representante da Nobel Biocare 
ou o apoio ao cliente.

nobelbiocare.com/contact
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