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Soluções      
para todas as  
suas necessidades 
regenerativas.

Os produtos Bionnovation foram desenvolvidos em estreita colaboração com 
profissionais e para profissionais. 

Como sempre, o desenvolvimento está focado em tornar 
nossos produtos simples e fáceis de usar: para que o trabalho 
seja preciso, rápido e bem-sucedido em todos os momentos. 

Temos uma variedade de materiais confiáveis   para enxertia óssea, membranas 
reabsorvíveis e não reabsorvíveis, malhas de titânio e instrumentais. 
Projetadas para a mais ampla gama de necessidades cirúrgicas, essas 
soluções promovem formação óssea, volume e estabilidade para produzir 
resultados previsíveis e de longo prazo nos quais pacientes e profissionais 
podem confiar.



surgitimeptfe** surgitime3d surgitimetitanium surgitimeseal surgitimecollagen
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Tempo de reentrada 
Estimado [meses] 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9  9  6

Integração 
Estimado [meses] 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 9 6

Ideal para as 
seguintes indicações.
Os dados neste documento são dados como um exemplo geral. A seleção dos produtos adequados e a quantidade de seu uso devem ser 
determinadas com base na avaliação clínica do profissional considerando as condições sistemáticas do paciente, tipo de osso, gravidade 
do defeito e parâmetros adicionais, quando necessário. Os valores relatados podem variar dependendo do paciente e da condição clínica do 
defeito.

** Remover após período de integração ou quando ocorrer exposição precoce.     * ** *  Indicado desde que NÃO fique exposta.
**  Os dados deste documento são fornecidos apenas como exemplo geral. A seleção dos produtos adequados e a quantidade de uso deve ser determinado com base na avaliação clínica do profissional considerando condições sistêmicas do paciente, 
tipo de osso, gravidade do defeito, e parâmetros adicionais, quando necessário. Os dados reportados podem variar dependendo do paciente e condição clínica .

* ** *



Excelente alternativa 
ao osso alógeno e autógeno.
O Bonefill é um substituto ósseo inovador desenvolvido especificamente para a regeneração óssea em cirurgias reconstrutivas: oral, maxilofacial, 
craniofacial, ortopedia e traumatologia. Devido a origem natural, o Bonefill é comparável à estrutura mineral e morfológica do osso humano mineralizado, 
e provou ser um substituto ósseo bem tolerado [biocompatível], tanto in-vitro [teste celulares] como in-vivo (clinicamente). Os testes realizados para a 
investigações não apresentam citotoxicidade, toxidade sistêmica aguda, carcinogenicidade, genotoxicidade e não é um produto sensibilizante. [ISO 10993–1]. 

Origem I Composição Estrutura mineral da cabeça do fêmur bovino I Hidroxiapatita 100% pura [fase mineral]

Aparência estado seco 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.

Propriedades > Possui estrutura similar ao osso humano rough and open porous

> Rápida integração através da formação de novo osso;
> Estabilidade à longo prazo do enxerto tridimensional;
> Sem corpo estranho ou reação inflamatória;
> Excelente hidrofilia permitindo uma rápida absorção de sangue;
> Poros interconectados [Rápida vascularização]; 
> Ótima biocompatibilidade Comprovada “in vitro” e “in vivo”

> Osseointegração rápida e controlada;

Disponível nos 
seguintes modelos

n Bonefill Granulado I Denso, Mix e Porous
n Bonefill Porous Bloco I Cilíndrico I Cunha I Customizado
n Bonefill Lâmina

Estudos 
Clínicos.

Investigações clínicas confirmaram o mecanismo de ação do Bonefill: eles absorvem muito facilmente 
grandes quantidades de sangue, iniciando assim a micro coagulação 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 polimérica, 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.

Bonefill Porous Bloco possui uma estrutura 
porosa que permite a penetração de tecido. Sua 
lenta absorção proporciona o aumento da 
estabilidade do tecido e permite  aparafusamento 
devido a sua alta resistência mecânica.

As principais características do Bonefill Lâmina 
são as reconstruções de uma arquitetura 
tridimensional que seja favorável a reconstruções 
ósseas das mais simples à avançadas. Elas 
são particularmente úteis quando é necessário 
obter um espaço adequado para a regeneração 
óssea guiada fazendo um efeito tridimensional 

de contenção dos enxertos particulados. Suas 
indicações podem ser em áreas estéticas, bem 
como no aumento horizontal de defeitos ósseos 
de duas paredes. 

Bonefill Porous Customizado é um enxerto 
ósseo em bloco inovador, pré-formado, 
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 Po-
rous Bloco é confeccionado por uma fresadora, 
tornando o procedimento mais confortável para 

paciente, reduzindo o tempo de cirurgia e mini-
mizando o risco de complicações.

Bonefill Porous Cilíndrico é um anel pré-
fabricado a partir de blocos esponjosos, 
originados de cabeças femorais bovino é indicado 
para execução da “bonering technique”.

Essa são algumas das vantagens dos 
enxertos bovinos para nosso dia a dia 
clínico.



Enxertos 
Ósseos

A topografia das partículas do Bonefill possui 
um estado ótimo para a adesão e proliferação 
vascular e celular, resultando numa formação 
óssea previsível e confiável. Provenientes do 
fêmur bovino, o Bonefill Denso, é produzi-
do através do processo de descalcificação da 
porção cortical, o Bonefill Porous é produzido 
através do mesmo processo, aplicado à porção 
esponjosa e o Bonefill Mix é uma mistura 
da porção esponjosa e cortical. (proporção 
aproximada 70:30).

Através das análises histológicas é possível 
observar nova formação óssea, elevado poten-
cial osteocondutivo e alta biocompatibilidade. 

Hidroxiapatita Ca10(PO4)6(OH)2 sintética é um 
dos materiais mais biocompatíveis, favorecen-
do o crescimento ósseo nos locais em que ela 
se encontra (osteocondutora), estabelecendo 
ligações de natureza química entre ela e o tecido 
ósseo (bioativa), permitindo a proliferação de fi-
broblastos, osteoblastos e outras células ósseas, 
as quais não a distinguem da superfície óssea. 
A superfície da hidroxiapatita permite a inter-
ação de ligações do tipo dipolo, fazendo com que 
moléculas de água e também proteínas e coláge-
no sejam absorvidos na superfície, induzindo a 
regeneração tecidual.

Beta Fosfato Tricálcico (ß-TCP) de fase pura 
(Ca3(PO4)2) é uma cerâmica particulada sin-
tética absorvível feita a partir de Hidróxido de 
Cálcio(Ca(OH)2), Ácido Fosfórico (H3PO4), cuja 
proporção de Ca3(PO4)2 é 91,67%, segundo tes-
te de Difração de Raios X que possui excelente 
osteocondução, biocompatibilidade por ser 
química e cristalograficamente similar ao teci-
do ósseo humano, além de possuir rápida reab-
sorção o que diminui reações biológicas

> Origem: 100% sintético
> Fase Pura ≥ 95%
> Osteocondutor
> Possui estrutura similar ao osso humano rough and open porous

> Rápida integração através da formação de novo osso;
> Radiopaco: Fácil de localizar em raios-x;
> Poros altamente interconectados [Rápida vascularização];
> Ótima biocompatibilidade Comprovada “in vitro” e “in vivo”

> Osseointegração rápida e controlada;

Bonefill 
Denso

16001
Fino

0,50g = 0,50cc

16024
Médio

0,50g = 0,50cc

16026
Grosso

0,50g = 0,50cc

Bonefill 
Porous

16891
Fino

1,00g = 1,50cc

16892
Médio

1,00g = 2,10cc

16893
Grosso

1,00g = 3,00cc

Bonefill 
Mix

16955
Fino / Médio

0,50g = 0,88cc

16964
Médio/ Médio
0,50g = 0,88cc

n

Bonefill 
Porous Bloco

16495
5x10x10 mm

16498
5x20x20 mm n

Bonefill
Porous Cilíndrico

16523
3.2 6 x 10 mm

16523B

4.06 x 10 mm n

Bonefill 
Porous Cunha

16513
 3x5x15x10 mm n n

Bonefill 
Porous Customizado

16525
 Formato 
Especial

n n

Bonefill 
Lâmina

16524
 30x20x1 mm n n

Hidroxiapatita
0,5g

16028
 0,05 - 0,10 mm

16029
 0,35 - 0,40 mm

16030
 0,50 - 0,60 mm

16031
 0,70 - 0,80 mm

16032
 0,90 - 1,00  mm

16033
 1,41 mm

Beta TCP
0,5g

16057
 0,1 - 0,5 mm n n

n



Barreiras, 
Membranas & Malhas

Surgitime PTFE é uma membrana não absor-
vível composta de Politetrafluoretileno Denso, 
com 0,10 ou 0,25 mm de espessura. As mem-
branas de politetrafluoretileno [PTFE] ou bar-
reiras mecânicas para Regeneração Tecidual 
Guiada RTG - têm como função impedir a mi-
gração de células do epitélio e do tecido con-
juntivo, que causariam a inibição do crescimen-
to ósseo, promovendo espaço adequado para a 
formação de um arcabouço natural de fibrina, 
precursor do tecido ósseo. A membrana evita a 
competição tecidual entre o conjuntivo e o osso, 
e tem finalidade de isolar os enxertos ósseos 
favorecendo a regeneração tecidual.

Surgitime Titânio Seal é ideal para regeneração 
óssea tridimensional e foi projetada para ficar 
intencionalmente exposta nos procedimentos de 
selamento alveolar pós exodontia, protegendo a 
ferida cirúrgica contra a invaginação dos tecidos 
moles, o que promove uma reabsorção do pro-
cesso alveolar. Dessa forma há uma diminuição 
estatisticamente comprovada de redução do 
quadro absortivo. Por ser bioeletricamente neu-
tra graças à passivação eletroquímica, contribui 
para um crescimento de novo osso sem intercor-
rências. A permanência necessária para o início 
da osteocondução é de 14 dias para utilização 
em casos de selamento de alvéolos frescos.

Surgitime Titânio é uma malha de titânio que 
possui diferentes tamanhos, espessuras e 
diâmetros de furos afim de atender as diferentes 
necessidades clínicas. Possui propriedade oclu-
siva. Por ser permeável permite transmissão de 
nutrientes, tem facilidade de utilização, pois é 
muito maleável e pode ser recortada para adap-
tações de sítios cirúrgicos. Possui capacidade 
de manter espaço regenerativo íntegro e possi-
bilidade de vascularização do enxerto pelos dois 
lados [periósteo e endósseo]. É projetada para 
garantir a reconstrução tridimensional de de-
feitos do osso alveolar e facilitar a reposição do 
osso por meio da fixação adequada do material 
de reposição.

> Resistência elevada relação peso/resistência

> Inerte quimicamente;
> Alta resistência química, 
> Baixa inflamabilidade;
> Baixo coeficiente de atrito;
> Baixa constante dielétrica;
> Boas propriedades de intemperismo;
> Elevada biocompatibilidade;

> Maior isolamento tecidual;
> Autofixação;
> Total Oclusividade;
> Retenção de biofilme extremamente baixa;
> Fácil Remoção; 
> Elevada biocompatibilidade;
> Fabricada em Titânio PURO Gr 1 [ASTM F-67];

> Facilidade de utilização nos locais cirúrgicos;
> Sem trauma nos tecidos moles;
> Contenção adequada do enxerto ósseo;
> Melhora o espaço para a regeneração óssea;
> Ultra fino [0,04 mm e 0,08 mm];
> Fácil Remoção [0,04 mm] ; 
> Elevada biocompatibilidade;
> Fabricada em Titânio PURO Gr 1 [ASTM F-67];

n 16021 Surgitime PTFE 30 x 20 x 0,10 mm

n 16044 Surgitime PTFE 30 x 20 x 0,25 mm

n 16528 Surgitime PTFE H 30 x 20 x 0,25 mm

n 16890 Surgitime Titanio Seal 34 x 25 mm n 16565 Surgitime Titânio 34 x 25 x 0,04 x 0,15mm

n 16472 Surgitime Titânio 34 x 25 x 0,04 x 0,85mm

n 16698 Surgitime Titânio 34 x 25 x 0,08 x 0,85mm

Pequeno e compacto, o Kit de Enxerto 
Bionnovation consiste em um kit prático que 
mantém todos os instrumentos necessários 
[brocas, chaves e parafusos] para os 
procedimentos de fixação do bloco ósseo 
e membranas [barreiras]. É fabricado com 
tolerâncias precisas para garantir o fácil pick-up 
de parafusos, transferência estável para o local 
da cirurgia, e engajamento rápido na maxila ou 
mandíbula. 

n 13118  Kit de Enxerto

Os Parafusos Tenda DM foram projetados 
para serem auto perfurantes e rosqueantes, 
são totalmente polidos, possuem um diâmetro 
largo o sufiente para estabilizar de forma efi-
ciente barreiras absorvíveis ou não absorvíveis 
evitando deslocamentos laterais ou intrusão 
das mesmas para reconstruções ósseas ver-
ticais ou horizontais. Possui ponta ativa e es-
piras eficientes adentram ao tecido ósseo e 
garantem excelente estabilidade mesmo sem 
a necessidade de uso de brocas, exceto para 
osso cortical. Confeccionados com Titânio 6Al 
4V ASTM F136.

n 7444  Parafuso Tenda DM 6,0 mm

n 7445  Parafuso Tenda DM 9,0 mm

n 7446  Parafuso Tenda DM 12,0 mm

n 7447  Parafuso Tenda DM 15,0 mm

IFU
Instruções de Uso

Artigos
Publicados

eBook
Casos Clínicos



Surgitime 3D Desenvolvida para promover a 
formação óssea, pode ser personalizado para 
todos os tipos de defeito ósseo permitindo mol-
dar em 3 diferentes formas e ser estabilizada 
direto  no implante com o pilar  de  cicatrização  
[ ]ou utilizando o parafuso de cobertura [ ]
do parafuso tenda DM. 

Surgitime Collagen Pericardium é uma membrana biológica acelular de pericárdio bovino, im-
plantável e reabsorvível. Obtido por mecanismos de acelularização a partir do pericárdio bovino, 
o produto final se traduz em uma membrana de colágeno natural altamente pura que atua como 
barreira biológica regenerativa quando implantada no enxerto ósseo e abaixo dos tecidos gengivais, 
em procedimentos de regeneração óssea guiada.
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Biocompatível, livre de metais pesados e de qualquer contaminação biológica.
É acelular, não citotóxico, não imunogênico e não pirogênico.

> Facilidade de utilização nos locais cirúrgicos;
> Contenção adequada do enxerto ósseo;
> Melhora o espaço para a regeneração óssea; 
> Elevada biocompatibilidade;
> Fabricada em Titânio PURO Gr 1 [ASTM F-67];

> Possui função de barreira prolongada, estabilizando e isolando o enxerto e coágulo no local do de-
feito [tempo médio de reabsorção entre 60 e 90 dias];
> Permite proliferação celular;
> Rápida vascularização; 
> Elevada resistência a rupturas, o que a torna fácil de suturar ou fixar com parafusos ou tachinhas.
> Elevada biocompatibilidade;
> Fácil de cortar [seca ou hidratada];

n 161256 Surgitime Titânio 3DF 12 x 18 mm

n 161261 Surgitime Titânio 3DL 12 x 18 mm

n 161272 Surgitime Collagen 15 x 20 mm

n 161273 Surgitime Collagen 20 x 30 mm

n 161276 Surgitime Collagen 40 x 30 mm

diâmetro
cabeça

ø 3,2
regular

ø 4,0 
expandida

diâmetro
corpo mm ø 1,2 ø 1,4 ø 1,6 ø 1,5 ø 2,0

3 7097 n n n n

4 7098 7145 7191 n n

6 7092 7090 7093 n n

8 7101 7148 7194 7171 7288

10 7103 7150 7094 7173 7290

12 7105 7152 7095 7175 7292

Velocidade de perfuração: 200 rpm
Velocidade de instalação: 30 rpm

Os parafusos de enxertos são fabricados com 
tolerâncias precisas para garantir uma insta-
lação segura e confiável, por isso conta com 
uma captura segura e transferência estável do 
parafuso para o local da cirurgia, e engajamen-
to rápido na maxila ou mandíbula. Confecciona-
dos com Titânio 6Al 4V ASTM F136.

Valorize a indústria nacional



fábrica.bauru
Rua Laureano Garcia,1 - 275
17039-760  Distrito Industrial II
Bauru - SP 
Tel. +55 14 4009 2400 /  0800 770 3824

As fotos utilizadas neste flyer foram cortesias de: Alexandrino Costa I Caio Miranda I Danilo Maeda  I Fábio Mizutani I Felipe Araújo I Fernando Lima  I 
Gustavo Chiella I José Henrique Villaça I  Kelson Oliveira I Leandro Pozzner I Luiz Alberto Paiva I Luiz Gustavo Mello I Marcelo Faveri I Rafael Ortega I Renato 
Maluta  Sergio Lago I Vinicius Machado

FLY01PT 2021 00




