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Nagrody
• Nagroda za innowacje technologiczne - Capgemini (2017)• Nagroda za innowacje technologiczne - Capgemini (2017)
• Godne uwagi wyróżnienie - Wydział Inżynierii Materiałowej - FCT NOVA (2016)• Godne uwagi wyróżnienie - Wydział Inżynierii Materiałowej - FCT NOVA (2016)
• Nagroda Młodego Przedsiębiorcy - ANJE (2012)• Nagroda Młodego Przedsiębiorcy - ANJE (2012)
• Nagroda internacjonalizacji - Gesventure (2011)• Nagroda internacjonalizacji - Gesventure (2011)
• Award Grow Businesswoman - INOVAGAIA (2011)• Award Grow Businesswoman - INOVAGAIA (2011)
• BES National Innovation Contest: Healthcare Technology (2009)• BES National Innovation Contest: Healthcare Technology (2009)
• Medal za zasługi dla przedsiębiorczości w gminie Cascais (2009)• Medal za zasługi dla przedsiębiorczości w gminie Cascais (2009)
• Konkurs pomysłów biznesowych Cascais - DNA (2008)• Konkurs pomysłów biznesowych Cascais - DNA (2008)
• Nagroda za najlepszy staż w 2006 r. - Rada hutnictwa i inżynierii materiałowej• Nagroda za najlepszy staż w 2006 r. - Rada hutnictwa i inżynierii materiałowej
    Order of Engineers (2006)    Order of Engineers (2006)
• Nagroda FEMS - Federacja Europejskich Towarzystw Materiałowych (2003)• Nagroda FEMS - Federacja Europejskich Towarzystw Materiałowych (2003)
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adboneadbone®TCPTCP to całkowicie syntetyczny materiał służący do  to całkowicie syntetyczny materiał służący do 
przeszczepu kości wykonany z czystego beta-fosforanu triwapnia przeszczepu kości wykonany z czystego beta-fosforanu triwapnia 
(β-TCP). (β-TCP). 

adboneadbone®TCP wyróżnia się wielokierunkową wzajemnie połączoną  wyróżnia się wielokierunkową wzajemnie połączoną 
porowatością, która wpływa na trójwymiarową regenerację kości.      porowatością, która wpływa na trójwymiarową regenerację kości.      
W trakcie procesu gojenia się kości, W trakcie procesu gojenia się kości, adboneadbone®TCP i jest wchłaniany i  i jest wchłaniany i 
zastępowany nową kością.zastępowany nową kością.

adboneadbone®TCP  został zaprojektowany tak, aby osiągnąć najwyższy   został zaprojektowany tak, aby osiągnąć najwyższy 
stopień porowatości bez ryzyka zmniejszenia odporności stopień porowatości bez ryzyka zmniejszenia odporności 
mechanicznej.mechanicznej.
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adbone®TCP jest stosowany w wypełnianiu pustych obszarów kości lub jest stosowany w wypełnianiu pustych obszarów kości lub 
ubytków, które nie są odpowiedzialne za stabilność struktury kości. ubytków, które nie są odpowiedzialne za stabilność struktury kości. 

Dlaczego warto
wybrać

adbone®TCP?

Traumatologia Chirurgia kręgosłupa

Wypełnienie
ubytku kości

Kończyny Chirurgia sportowa

Chirurgia twarzoczaszki

TCP010510P
TCP050110P
TCP010210P

TCP040705G
TCP040710G
TCP040715G
TCP040720G
TCP040730G

4 - 7mmGranulki

TCP030405G
TCP030410G
TCP030415G
TCP030420G
TCP030430G

TCP040420F 4 x 4 x 20mmKij

TCP080820C 8 x 8 x 20mmCylinder

TCP062530W
TCP082530W
TCP102530W
TCP122530W
TCP142530W

6 x 25 x 30mm
8 x 25 x 30mm
10 x 25 x 30mm
12 x 25 x 30mm
14 x 25 x 30mm

Kliny

TCP080820B
TCP151520B
TCP152030B

3 - 4mm

0.1 - 0.5mm
0.5 - 1mm
1 - 2mm

8 x 8 x 20mm
15 x 15 x 20mm
15 x 20 x 30mm

Bloki

Granulki

Granulki

REFERENCJE

5g x 1 Unit
10g x 1 Unit
15g x 1 Unit
20g x 1 Unit
30g x 1 Unit

5 Units

1 Unit

1g x 5 Units

5g x 1 Unit
10g x 1 Unit
15g x 1 Unit
20g x 1 Unit
30g x 1 Unit

1 Unit

1 Unit

ILOŚĆROZMIARY ZAKRESÓWGEOMETRIA

Analiza skaningowej 
mikroskopii 
elektronowej (SEM)

Histologia 
adbone®BCP, adbone®BCP, 
całkowicie otoczona całkowicie otoczona 
naturalną kościąnaturalną kością
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NEW BONE

adbone®TCP 
został zaprojek-

towany, aby 
imitować naturalną 

kość
adbone®TCP nie zawiera 
tkanek ani pochodnych 

zwierząt oraz ludzi

adbone®TCP jest 
nieprzepuszczalny dla 

promieniowania, co umożliwia 
monitorowanie przeszczepu 

osteointegracja

adbone®TCP bardzo łatwo 
miesza się z krwią pacjenta. 

Hydrofilowość materiału 
adbone®BCP zapewnia wysoką 

spójność cząsteczek 

Materiał całkowicie syntetyczny

Nieprzepuszczalność energii
           promieniowania

UnaczynienieUnaczynienie

Łatwy w obsłudzeŁatwy w obsłudze

Połączona porowatość 
adbone®TCP tworzy idealne 
środowisko do unaczynienia 

    

W celu uzyskania innych referencji oraz kształtów prosimy o kontakt z nami.


