B I O M AT E R I A Ł KO Ś C I O Z A S T Ę P C Z Y

Biomateriał kościozastępczy nowej generacji
dla medycyny regeneracyjnej
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Biotechnologia
Biomateriały – bioaktywny kompozyt
Materiał kościozastępczy bazujący
na syntetycznym hydroksyapatycie

Medical Inventi bada, tworzy, rozwija
i komercjalizuje innowacyjne rozwiązania
w dziedzinie produktów medycznych,
koncentrując się na poprawie jakości życia.
Firma jest wyłącznym właścicielem know-how, technologii
i patentów dotyczących innowacyjnego biokompozytu
kościozastępczego, bazującego na syntetycznym
hydroksyapatycie, wspomagającego proces
rekonstrukcji ubytków kości.
W porównaniu do innych dostępnych na rynku
materiałów kościopodobnych, nasz wyrób
charakteryzuje się innowacyjnymi właściwościami
i spełnianiem rygorystycznych wymogów dyrektywy 93/42/EWG.
Jest to nowoczesny preparat implantacyjny trzeciej generacji
do zastosowań w ortopedii, chirurgii urazowej i stomatologicznej.

Wizja
Poszukiwanie, opracowywanie i komercjalizacja
innowacyjnych rozwiązań w zakresie produktów
i usług medycznych zmierzających do poprawy
jakości życia, w połączeniu i we współpracy
z potencjałem naukowym polskich uczelni.

Misja
Poszukiwanie i komercjalizowanie innowacyjnych rozwiązań w ochronie zdrowia.
Wykorzystanie potencjału naukowego Uczelni. Generowanie wartości dla
Akcjonariuszy.

FlexiOss®Dent
Opis produktu

Właściwości

elastyczny
(plastyczny i podatny
na zginanie)

biokompatybilny
z naturalną tkanką
kostną

parametry mechaniczne
podobne do naturalnej
tkanki kostnej

aktywnie wspiera
proces odbudowy
kości

wchłania krew
oraz leki

pozytywnie wpływa
na proces regeneracji
tkanki kostnej

reaktywny jonowo /
bioaktywny

nietoksyczny

FlexiOss®Dent to nowoczesny preparat
implantacyjny III generacji: dwufazowy w składzie
(hydroksyapatytowo-polimerowy), bioaktywny
i wspomagający regenerację tkanek, potencjalny
nośnik leków. Innowacyjność połączenia dwóch
składników w kompozyt polega na przeprowadzeniu
kurdlanu w strukturę potrójnej helisy – konformacji
niestymulującej procesów prozapalanych
i umożliwiającej pułapkowanie granulatu HAP.
Kompozyt jest materiałem wchłaniającym płyny
(m.in. krew, osocze, roztwory leków). Dzięki temu
może pełnić rolę nośnika substancji biologicznych,
a zwłaszcza leków przeciwbakteryjnych, co pozwala
ograniczać systemowe stosowanie antybiotyków
w okresie okołozabiegowym. Ponadto, kompozyt
podczas implantacji działa hemostatycznie (w sposób
mechaniczny ogranicza krwawienie z wypełnianego
ubytku kostnego), co sprawia, że praca z kompozytem
jest dla chirurgów znacznie łatwiejsza.
może mieć zastosowanie materiał pochodzenia
przy ubytkach
niezwierzęcego
o długości do 7 cm

Dostępny w 3 rozmiarach: 1 cm, 3 cm i 5 cm.
Do celów chirurgii stomatologicznej dedykowany
jest rozmiar 1 cm.

łatwy do przenoszenia
i przechowywania

Zastosowanie
Implantacja
Innowacyjny materiał implantacyjny FlexiOss®Dent
może być wykorzystywany jako samodzielny
preparat do regeneracji kości oraz jako preparat
współpracujący z innymi materiałami do odbudowy
kości, w celu zabezpieczenia przed migracją komórek
tkanki miękkiej do defektów – ubytków kości.
Przykładowe zastosowania obejmują w szczególności:
augmentację ubytków kości wyrostka zębodołowego
oraz podnoszenie dna zatoki szczękowej.

Obszary

Ortopedia

Operacje urazowe

Stomatologia

Weterynaria

Badania
Kompozyt został poddany wstępnym próbom

Wyrób ten został wykorzystany do wypełnienia

klinicznym z udziałem pacjentów Kliniki Chirurgii

zębodołów po ekstrakcji zębów oraz zamykania

Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

przetok ustno-nosowych u psów i kotów.

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Ilustracja 1
Zabieg wypełniania przetoki ustno-nosowej u kota i psa
oraz obrazy RTG bezpośrednio po implantacji (A) oraz 1 miesiąc po implantacji (B).

Zastosowanie

Ilustracja 2

A – obraz kontrolny bezpośrednio po implantacji (czas 0),

Ocena gęstości fragmentu kości po implantacji kompozytu metodą

B – obraz po 1 miesiącu od implantacji,

mikrotomografii komputerowej pQCT.

C – obraz po 3 miesiącach od implantacji,
D – obraz po 6 miesiącach od implantacji.
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Ilustracja 3
Obraz histologiczny – wskazanie integracji implantu z tkanką
kostną. Fot. C przedstawia powiększony fragment fot. B.
Fot. D wskazuje przebudowę tkanki kostnej. Ocena histologiczna
jednoznacznie wskazała na proces kostnienia w miejscu
implantacji, obecność komórek i blaszek kostnych oraz kanałów
Haversa wskazujących na wbudowanie naczyń krwionośnych.

Przeprowadzono obserwacje kliniczne materiału

efekty u pacjentów, ulegał przebudowaniu w tkankę

implantacyjnego z udziałem kilku pacjentów

kostną i nie wykazywał reakcji niekorzystnych

Centrum Stomatologicznego New-Dent w Lublinie.

w postaci tworzenia torbieli, jak również odczynów

Kościozastępczy preparat wykazywał pozytywne

alergicznych.

Ilustracja 4
Zabieg leczenia recesji dziąsłowej
z poważnym zanikiem brodawki
międzyzębowej i kości w przestrzeni
pomiędzy zębami 21 i 22.

Ilustracja 5
Wypełnienie jamy po wyłuszczeniu torbieli
w trakcie resekcji korzenia.

Badania
Przeprowadzone doświadczenia
badania

wyniki

eksperymenty in vivo
z udziałem ludzi i pacjentów weterynaryjnych

potwierdzono obiecujące właściwości kompozytu

implantacja (kości królików laboratoryjnych)

kompozyt pozostawał doskonale dopasowany
w miejscu implantacji, a jego obecność
nie wywołała żadnych reakcji zapalnych

ocena ostrej toksyczności ogólnoustrojowej

nietoksyczny

ocena potencjalnego działania uczulającego
na skórę

nieuczulający

genotoksyczność

niemutagenny

reaktywność śródskórna

niedrażniący

Ochrona technologii
Patenty
Kompozyt FlexiOss® jest objęty ochroną patentową:
Bioactive composite and process for the production of the bioactive composite
European patent No 2421570 B1
Kompozyt bioaktywny oraz sposób wytwarzania kompozytu bioaktywnego
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, PL 206394 B1
Sposób wytwarzania wysokoporowatego, fosforanowo-wapniowego bioaktywnego tworzywa implantacyjnego
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, PL 210026 B1
Kompozyt bioaktywny zawierający lek przeciwbakteryjny oraz sposób jego wytwarzania
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, PL 212866 B1
A machine for molding composite matter and a method of producing ceramics-based composite
US patent No 16/393,566
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