
Traducere din limba engleză 

Substitut osos resorbabil steril β 

fosfat tricalcic + colagen 

 

DESCRIERE 

Conul RTR este fabricat din granule de β fosfat tricalcic de origine sintetică învelite cu o matrice 

din fibre de colagen înalt purificate de origine bovină. Fosfații calcici RTR sunt fabricați folosind  

ultimele tehnologii, ceea ce garantează un nivel foarte ridicat de puritate al produselor. 

 

PROPRIETĂȚI 

RTR este disponibil sub formă de granule cu o dimensiune cuprinsă între 500 μm și 1 mm. 

Dimensiunea macroporilor variază de la 100 μm la 400 μm iar microporii au un diametru mai 

mic de 10 μm. Aceste proprietăți structurale specifice fac posibilă colonizarea macroporilor de 

către osul nou format. 

RTR se resoarbe treptat. 

 

INDICAȚII 

Conul RTR este indicat pentru umplere și reconstruirea defectelor osoase în chirurgia 

maxilofacială și dentară, după impregnarea cu sângele pacientului sau cu soluție fiziologică (în 

special pentru umplerea alveolelor dentare de exemplu). 

Conul RTR este indicat în special atunci când alveola nu poate fi închisă, din moment ce 

granulele ar curge din alveolă. 

 

CONTRAINDICAȚII: 

- Osteomielită acută sau necroză locală. 

- Degenerare osoasă. 

- Infecție activă cunoscută. 

- Alergie cunoscută la oricare dintre constituenții substitutului osos. 

 

AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII DE UTILIZARE 

Producătorul RTR garantează calitatea materialului și a procesului de fabricație. 

Mai multe criterii prezintă o importanță vitală pentru funcționarea RTR cu succes: 

- selectarea corespunzătoare a pacientului care va suporta operația, 

- asepsie riguroasă. 

Medicul este responsabil pentru orice complicații care pot rezulta ca urmare a utilizării incorecte, 

tehnicii de utilizare defectuoase sau lipsa asepsiei. 

Aceste complicații nu pot fi atribuite producătorului. 

Patologiile orale semnificative pentru infecții trebuie tratate și excluse înainte de aplicarea RTR. 

A se evita contaminarea cu salivă. 

Locația osoasă care va intra în contact cu RTR trebuie curățată și, dacă este posibil, bine 

vascularizată, pentru a crea un spațiu adecvat. 

Orice parte neutilizată a RTR trebuie eliminată sistematic deoarece produsul nu mai este steril. 

Verificați integritatea ambalajului înainte de utilizare. 

A nu se utiliza dacă ambalajul a fost deteriorat sau deschis înainte de prima utilizare. 



Traducere din limba engleză 

A nu se resteriliza. 

 

RESTERILIZARE ȘI REFOLOSIRE 

Resterilizarea și/sau refolosirea substitutelor osoase RTR sunt strict interzise, deoarece pot 

expune pacientul implicat la contaminare și risc ulterior de infecție. Reutilizarea unui substitut 

osos RTR ar reduce eficiența sa (scăderea rezistenței mecanice). 

 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

Conul RTR este introdus în alveola dentară după ce s-a așteptat ca alveola să se fi umplut cu 

sânge. Este întotdeauna mai bine să se sutureze locul operației. Totuși, în cazul în care suturarea 

nu este posibilă, asigurați-vă că conul a fost complet acoperit și protejat de marginile rănii. 

În orice caz, locația de utilizare va trebui închisă prin îmbinarea marginilor rănii cu fire de 

sutură. 

 

PERFORMANȚĂ AȘTEPTATĂ 

Deoarece compoziția chimică a acestora este foarte apropiată de cea a osului mineral natural, 

fosfații calcici - și în special β-fosfatul tricalcic - joacă un rol important în procesele biologice 

care guvernează 

stabilitatea și regenerarea țesutului osos. Astfel, rolul substituților osoși RTR este acela de a 

înlocui temporar țesutul osos în eventualitatea unor deficiențe majore de țesut cauzate de traumă 

sau probleme fiziologice. Astfel, aceste dispozitive permit inițierea fenomenului de remodelare a 

osului facilitând în același timp înlocuirea acestora cu os natural nou format. 

 

DEPOZITARE 

A se păstra doar în recipientul original. 

 

DATA EXPIRĂRII 

A nu se utiliza după data expirării menționată pe ambalajul exterior. 

 

PREZENTARE 

2 x 0.3 cm3 con (Ø 6 mm, H 10 mm) 2 x pachet cu un con sterilizat prin raze gama (doza 

minimă: 25 kGy). 

 

 

Doar pentru utilizare dentară profesională. 

 


