
[ Made in Brazil ] 

bonefill.customizado



Quando
uma só opção
é suficiente.



Bionnovation, fortalecendo a indústria nacional!

Os produtos Bionnovation foram desenvolvi-
dos em estreita colaboração com profissionais 
e para profissionais.
 

Como sempre, o desenvolvimento 
está focado em tornar nossos pro-
dutos simples e fáceis de usar, para 
que o trabalho seja preciso, rápido e 
bem-sucedido em todos os momen-
tos.
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sobre
techbone.

“ A techbone surgiu diante de uma demanda mercadológica, em que pouco se 
utilizava de recursos digitais em procedimentos ósseos regenerativos. Com uma ro-
tina clinica digitalizada e um cotidiano cirúrgico intenso, observamos que a enxertia 
óssea sempre foi um processo de alta demanda de tempo trans-operatório, com a 
necessidade de uma grande habilidade cirúrgica e muitas vezes de previsibilidade de 
ganhos ósseos questionáveis. Diante de tal questionamento, surgiu a parceria com 
um dos grandes nomes da odontologia digital da atualidade, Dr. Vinicius Machado 
que já usufruía de recursos digitais a mais de uma década, sendo pioneiro em pro-
duzir diferentes soluções tecnológicas para diversas especialidades da odontologia. 

Nossa inquietude em tornar realidade esse projeto, iniciamos a busca de uma em-
presa parceira que pudesse oferecer um produto (matéria-prima) que atendesse as 
características necessárias para podermos fresa-la, criando assim um enxerto cus-
tomizado. Nossa busca foi pautada pela qualidade, confiabilidade, inovação e que 
acreditasse em nosso projeto, encontramos a Bionnovation, fechando assim essa 
tríade de sucesso. Por fim, a techbone tem a missão de aplicar a tecnologia de 
forma viável, dinâmica, previsível e com excelente custo x benefícios , otimizando os 
resultados tanto para o profissional quanto para seu paciente. “

by Dr Felipe Moura Araújo



> Projeto inovador 100% digital 
> Atende as expectativas de clínicos e pacientes
> Ótima biocompatibilidade Comprovada “in vitro” e “in vivo”

> Osseointegração rápida e controlada
> Projeto totalmente personalizado

Os enxertos ósseos customizados têm demons-
trado funcionar como uma estrutura ideal para o 
aumento de defeitos do rebordo alveolar com altas 
taxas de sucesso e grande previsibilidade.

Atualmente, a tecnologia de design/fabricação 
auxiliada por computador (CAD / CAM) permite a 
fabricação individualizada de blocos ósseos para 
procedimentos complexos de aumento do rebordo 
alveolar. Vários relatos de casos já demonstraram 
o ajuste de alta precisão e a aplicação bem-sucedi-
da de blocos personalizados.

Em parceria com a techbone, empresa respon-
sável pelo completo desenvolvimento do processo 
de customização do Bonefill Porous Bloco, temos 
orgulho de sermos pioneiros mundialmente em 
oferecer uma matéria-prima bovina capaz de per-
mitir o processo de fresagem para customização 
do bloco sem perder as propriedades importantes 
para o processo de regeneração óssea.

Caso Cortesia Prof Luiz Gustavo Melo
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cus-
tomi-
zado. 

A nova fronteira digital
em cirurgias de regeneração óssea.

O serviço “customizado” oferece aos dentistas um enxerto ósseo em bloco inovador, pré-for-
mado, modelado com maior precisão baseado no defeito ósseo do paciente. O planejamento é 
feito com base na tomografia computadorizada do defeito do paciente e utilizando Bonefill 
Porous Bloco é confeccionado por uma fresadora, tornando o procedimento mais confortável 
para paciente, reduzindo o tempo de cirurgia e minimizando o risco de complicações.

> Projeto inovador 100% digital 
> Atende as expectativas de clínicos e pacientes
> Ótima biocompatibilidade Comprovada “in vitro” e “in vivo”

> Osseointegração rápida e controlada
> Projeto totalmente personalizado
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Análise 
Histomorfométrica.

O Bonefill Porous Bloco é biocompatível. Métodos de processamento únicos removem as pro-
teínas e os lípidos bovinos. Com uma relação de fosfato de cálcio que simula a composição do 
osso humano e uma baixa estrutura cristalina, o Bonefill Porous Bloco é aceito pelo corpo 
humano como uma estrutura adequada para formação óssea.

Formação efetiva de novo osso para seu sucesso clínico

Figure 3. Histomicrographs of entire biopsies removed from (A and C) Autogenous graft from mandibular ramus and (B and D) Bovine deproteinized bone block 
(green arrows indicate the interface between host bone and graft). Hematoxylin-eosin stain (100μm)1

Avaliação
Microtomográfica.
A matriz óssea inorgânica mineralizada do Bo-
nefill Porous Bloco, possui uma estrutura ma-
cro e micro porosa similar aos ossos cortical e 
esponjoso humano. 

Figure 4. Histomicrographs of entire biopsies removed from (A and C) 
Autogenous graft from mandibular ramus and (B and D) Bovine depro-
teinized bone block (green arrows indicate the interface between host 
bone and graft). Hematoxylin-eosin stain (100μm) 1

1 Pereira-Filho, V., Carvalho, P. H., Trento, G., Okamoto, R., & GonÇalves, M. (2019). Xenogenous bone blocks for maxillary reconstruction–histologic and microtomographic split-mouth clinical 
trial. Clinical Oral Implants Research, 30, 435-435.

D Bovine deproteinized bone block 
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Tempo de 
cicatrização.
O tempo de cicatrização depende da configuração inicial do defeito. Nos estudos atuais o tempo 
de cicatrização de pelo menos 6 meses foi testado antes da colocação do implante. Depois da 
colocação do implante o tempo de cicatrização de pelo menos 8 semanas foi respeitado antes 
da conexão do abutment e/ou da carga.

Hidrofílico.
As características do Bonefill Porous Bloco 
permitem uma rápida  hidratação e consequen-
temente absorção  de sangue, que é ponto cha-
ve para o início do processo regenerativo em 
defeitos ósseos.  Complementando, além de 
permitir o acúmulo de fatores de crescimento 
provenientes do sangue também tem é um ex-
celente arcabouço tridimensional, permitindo  
um ambiente adequado e favorável para a re-
generação e reconstrução óssea.  
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Planejamento 3D Análise topográfica 

Por ser eminentemente um blo-
co medular, torna-se necessário 
o recobrimento com uma mem-
brana, antes da sutura do tecido
mole.

Resistência mecânica

Sua alta resistência mecânica, 
possibilita a instalação de implan-
tes simultaneamente com enxer-
tos customizado. 

Cuidado personalizado para defeitos complexos
Mudando o conceito de enxerto em blocos.
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Por que escolher um 
enxerto customizado?

Vantagens 
enxerto customizado?
> Processo digital inovador;
> Planejamento pré-operatório preciso;
> Redução drástica do tempo intraoperatório;
> Excelente osteocondutividade;
> Alta resistência ao carregamento e alta resistência ao estresse mecânico;
> Alta estabilidade dimensional;
> Otimização da interface osso-enxerto;
> Processo verificado e aprovado;
> Orifícios para cirurgias guiadas, caso necessite; 

Menos complicações

Menor morbidade

Maior satisfação do paciente

Menos reabsorção óssea resultado clínico estável
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Indicações.
Pacientes com atrofia óssea severa da mandíbula ou maxila que optaram por uma restaura-
ção implantos-suportada podem se beneficiar de tratamento com blocos customizados. Tanto 
os blocos alogênicos (humanos) quanto os blocos xenógenos são os materiais indicados para 
esses casos. O sucesso ou fracasso do procedimento de enxerto pode ser determinado por 
quão bem o bloco se conforma ao defeito (interface osso-enxerto).  

O  Bonefill Porous Bloco é especialmente benéfico nas indicações de defeitos horizontais I 
verticais extensos, onde não é possível obter um resultado previsível com a aplicação de partí-
culas de substituição óssea e reconstrução tridimensional complexa de grandes defeitos.
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Origem Estrutura mineral da cabeça do fêmur bovino

Composição Hidroxiapatita 100% pura [fase mineral] 

Aparência Cor Esbranquiçado para o bege

Tratamento 
Físico-Químico
Procedimento purificação

Tratado quimicamente
Processo de purificação multi-fases, recebendo uma sequência de banhos que solubilizam 
as estruturas orgânicas.

Resistência Mecânica Elevada resistência à compressão de forças distribuídas uniformemente [ até 500kg/m²]

Porosidade Distribuição dos tamanhos de poros 

Dimensão suficientemente pequena para ocluir as células gengivais 
mas suficientemente grande para permitir a passagem de fluidos, 
nutrientes e proteínas do plasma, que são necessários para auxiliar 
a cicatrização

Tempo de reabsorção
Estabilidade In Vivo

Acompanhamento longitudinal de 5 anos, observar-se um processo remodelatório com 
manutenção estrutural de 85%.

Esterelização Radiação gama

Vida útil 3 anos

Biocompatível, livre de metais pesados e de qualquer contaminação biológica. 
É acelular, não citotóxico, não imunogênico e não pirogênico.

bonefill.customizado



Estudos In Vitro
As análises de microscopia eletrônica dos testes de colonização celular in vitro evidenciaram a 
presença de formações celulares amplas e bem estruturadas dentro do Bonefill, comprovando 
a confirmação dos dados bioquímicos coletados durante o padrão ISO in vitro testes. Investi-
gações biológicas e histológicas mostraram como substituto ósseo são substratos de grande 
suporte para a adesão e crescimento celular. 

Estudos In Vivo
Estudos foram realizados para avaliar a osteointegração em um período de observação de 6-9 
meses. A análise histológica e avaliação microtomográfica comprovou a confirmação da in-
tegração de Bonefill Porous Bloco, com formação óssea natural, incluindo células e vasos 
colonizando poros dentro dele ao longo do tempo.

Estudos Clínicos
Investigações clínicas confirmaram o mecanismo de ação do Bonefill Porous Bloco: eles ab-
sorvem muito facilmente grandes quantidades de sangue, iniciando assim a micro coagula-
ção a ocorrer dentro do próprio enxerto e, portanto, melhorando fortemente a integração do 
enxerto; as primeiras semanas são então necessárias para a colonização celular do enxerto, 
entretanto, este lapso de tempo também é necessário para a degradação da fina película po-
limérica, que se desvanece progressivamente deixando a estrutura mineral para as células se 
consolidarem e promovendo a formação de novo osso vivo (também por meio da formação de 
novo vaso); meses seguintes são necessários para a integração do enxerto com o osso nativo 
do paciente, também devido à vascularização e neoformação óssea no interior do enxerto via 
remodelação completa.
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1. Upload online de dados 
Envio online da tomografia computadorizada em formato DICOM do defeito ósseo.

2. Desenho do bloco
Os especialistas da techbone projetarão o bloco ósseo personalizado virtual com um sof-
tware de planejamento 3D baseado nos dados tomográficos. Este processo é feito de forma 
interativa com o profissional, caso necessário.
                          
3. Verificação do projeto do planejamento 3D
O planejamento 3D é enviado pela techbone para aprovação do profissional, que poderá so-
licitar modificações. 

4. Aprovação
Depois da aprovação pelo profissional, o projeto é finalizado.

5. Produção
Tendo o projeto sido aprovado, daremos inicio a fase de fresagem de forma individual do bloco.

6. Limpeza
Finalizando o processo de fresagem do bloco, ele passará novamente por um processo de lim-
peza para eliminição de qualquer residuo que tenha ficado proveniente da fresagem. O tempo 
do processo de limpeza é de 15 dias.

7. Controle de Qualidade
Encerrado o ciclo      de limpeza, o bloco passa novamente pelo controle de qualidade a fim de 
assegurar que as propriedades físicas estão de acordo com os padrões necessários.

8. Esterelização
A última etapa para finalização do processo é a esterelização. O bloco é esterelizado por raios 
gama e trata-se de um processo tercerizado que tem tempo médio de 15 dias.

9. Envio ao cliente

Passo-a-passo
Bonefill Porous Customizado by techbone
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Casos
Clínicos Uso clínico da

Bonefill Porous Customizado by techbone 
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work-
flow. 

bonefill.customizado
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n  Envio online dos dados para techbone

Os dados devem ser fornecidos apenas no formato DICOM (.dicom ou .dcm) juntamente com o formulário 
devidamente preenchido.

n Aprovação e Produção
Assim que o projeto for finalizado e aprovado, o bloco é liberado para fresamento. 

n Tomografia Digital (CTBC) 

• Espessura de corte recomendada: 0,2 a 0,6 mm.
• Ângulo de pórtico: 0 °.
• Certifique-se de que a imagem de alto contraste seja obtida, particularmente no caso de estruturas esponjosas e osso 
residual fino.

n Planejamento e Design by techbone
A techbone projetará o bloco personalizado de acordo com os requisitos solicitados no formulário de pedido e enviará 
um draft 3D-PDF para revisão e possiveis ajustes antes da aprovação final.

n Limpeza, Controle de Qualidade & Esterelização

Finalizando o processo de fresagem do bloco, ele passará novamente por um processo de limpeza para eliminição de 
qualquer residuo que tenha ficado proveniente da fresagem. O tempo do processo de limpeza é de 15 dias. Encerrando 
o clico de limpeza, o bloco passa novamente pelo processo de controle de qualidade a fim de assegurar que as proprie-
dades físicas estão de acordo com os padrões necessários. A última etapa para finalização é o processo esterelização. 
O bloco é esterelizado por raios gama STERILEUSING  e trata-se de um processo tercerizado que tem tempo médio de até 15 dias.

n Envio ao cliente 

work-
flow. 




