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Descrição do Produto

adbone®TCP é uma cerâmica porosa sintética que 
contém 99,9% de trifosfato de cálcio que tem o 
objectivo de preencher defeitos ou cavidades ósseas. 
A macroporosidade de adbone®TCP permite uma 
excelente osteointegração, bem como uma total 
vascularização do implante devido à porosidade 
interconectada. adbone®TCP é muito bioactivo e 
sofre reabsorção total ou parcial. É substituído 
por novo calo ósseo durante o processo de cura. O 
fosfato de cálcio pode ser fabricado em forma de 
grânulos, blocos, cilindros e cunhas e tem também a 
possibilidade de dispositivos feitos por medida.

*Referencias: C. M. S. Ranito, F. C. Oliveira, J. P. Borges, “Hydroxyapatite foams for bone 
replacement”, Key Mater. Eng. 284-286 (2005) 341-344; C. M. S. Ranito, “Fabrication of 
Hydroxyapatite foams bone medical applications”, SPM, vol 15, nº3/4 (2003) 2-15;
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Adesão celular observada após 5 dias

Vantagens

• Segurança 
 100% Sintético. Não tem origem nem humana nem animal.

• Osteocondutor
 Porosidade interconectada com elevada resistência mecânica.

• Reabsorvível
 adbone®TCP é substituído por novo tecido ósseo. Este  
 processo de regeneração demora de 1 a 6 meses. Nalguns  
 casos o tempo de reabsorção pode ser maior, dependendo   
 do tamanho do defeito e da quantidade de osso sintético  
 usado. Não há variações significantes de densidade óssea pois  
 o defeito ósseo é substituído por osso do próprio paciente. 

• Radiopaco
 Permite a monitorização da osteointegração. 

• Fácil manuseamento
 A sua estrutura única com uma elevada porosidade
 interconectada aumenta  a absorção de fluidos e a   
 aglomeração de partículas, o que facilita a aplicação do  
 produto no local do implante

• Geometrias   
 Grande espectro de formas e quantidades.

• Implantes feitos por medida
 Possibilidade de fabricar implantes à medida do paciente com 
 base no seu TAC ou RM para uma reconstrução perfeita.

Instruções de Utilização

1. adbone®TCP podem ser utilizados em forma de blocos 
 ou grânulos, cilindros ou cunhas.
2. adbone®TCP sob a forma de grânulos ajuda a preencher 
 os espaços vazios irregulares. 
3. Impregnar o implante com sangue ou medulla óssea 
 do paciente. 
4. adbone®TCP devem ser colocados em contacto com 
 o osso autólogo poroso. A superfície deste deverá 
 sangrar ligeiramente.
5. Colocar o implante com uma ligeira compressão.
6. A ferida operatória deverá ser completamente fechada 
 e impermeável ao ar.
7. A combinação de adbone®TCP com outra substância médica  
 durante a sua aplicação é da responsabilidade do Cirurgião.

Factores chave que aumentam a 
osteointegração:

• Porosidade blocos/cilindro/cunha: 80%
• Porosidade grânulos: 90%
• Tamanho dos poros 300-500 microns
• Porosidade interconectada que cria canais
  abertos
• O material induz o crescimento ósseo 
• 100% reabsorvido – substituido por novo
  tecido ósseo



Indicação

adbone®TCP é destinado ao preenchimento de 
cavidades ósseas ou para aumento de volume 
para defeitos ósseos que não são intrínsecos à 
estabilidade da estrutura óssea. Quando colocado 
no local de implantação, a adesão celular começa 
a ocorrer na superfície do poro e continua 
a proliferar apesar dos poros conectados 
produzirem uma matriz extracelular até ocorrer 
a mineralização óssea. 

Grânulos finos (0.1-0.5mm), médios (0.5-1mm) e 
espessos (1-2mm), cobrem todas as aplicações 
na área maxilo-facial desde defeitos quisticos 
periodontais de tamanho reduzido ou médio, 
preenchimento alveolar ou aumento dos seios 
maxilares. Para quistos maiores, reconstrução 
de defeitos ósseos devido a tumores ou grandes 
locais de reconstrução, são recomendados os 
grânulos maiores ( 3 – 4 mm), cilindros ou blocos.

Descrição do caso: Elevação do seio maxilar num paciente de 42 anos

Tratamento: 1g adbone®TCP, grânulos 0.5 – 1mm

Resultado: No primeiro raio-x observa-se a expansão da crista alveolar e fractura do assoalho do seio maxilar com 
osteótomos de Summers. Preencheu-se o seio com adbone®TCP, grânulos de 0,5 – 1 mm, misturado com PRP. Após a 
colocação do enxerto ósseo aplicou-se o implante de imediato. A porosidade encontrada nos grânulos do adbone®TCP 
favorece a agregação da fibrina na sua superfície dificultando a formação de espaços vazios que além de fragilizar 
o enxerto podem favorecer a proliferação de anaeróbios. Após 5 meses observou-se formação densa e homogénea 
de um novo osso ao redor do implante e perfeitamente integrado ao osso circundante.

Referência: Dr. Hiram Trindade Fischer (Portugal)

Cirurgia Cirurgia Follow-up 5 meses

Descrição do caso: Quisto Odontogénico Inflamatório 
num paciente de 76 anos
 
Tratamento: 1g adbone®TCP, grânulos 0.5 – 1mm

Resultados: Um quisto odontogénico inflamatório 
num paciente de 76 anos, sexo feminine, foi extraido. 
A reconstrução do local foi feita com 1 g de adbone®TCP, 
grânulos de 0.5 – 1 mm com o objectico de mivelar a crista 
óssea do maxilar superior para um melhor ajuste da carga 
imediata da prótese. Follow-ups mensais foram realizados 
para monitorizar  a taxa de osteointegração e consequente 
redução do quisto. As radiografias apresentadas são 
de antes da cirurgia, depois da cirurgia e um follow-up 
de 5-7 meses. 

Referência: Dr. Luis Loureiro (Portugal)

Pré Cirurgia Pós Cirurgia Follow-up 5 meses Follow-up 7 meses



Implantes feitos por medida

Os implantes feitos por medida são fabricados de acordo com a TAC ou RM do 
paciente. Uma ferramenta online torna possível receber os dados dos TAC’s 
ou RM de qualquer parte do mundo à distância de uma ligação à internet. 
O local de implantação e o implante feito por medida serão modelados por 
um software 3D. Um biomodelo 3D do local de implantação e um biomodelo 
3D do implante feito por medida serão dados ao cirurgião que pode simular 
e preparar a cirurgia. Um implante feito por medida estéril, será então 
disponibilizado ao cirurgião.

TAC

Biomodelo 3D do Enxerto Enxerto Ósseo à MedidaBiomodelo 3D da Zona

Modelação 3D da Zona

Modelação 3D do Enxerto

Geometrias

Rua Fonte da Carreira nº350, B-17, 
2645-364 Cascais - Potugal
Tel: +351 210 938 956 • e-Fax: +351 707 500 846
www.medbone.eu

Fabricado por: Distribuído por:

0120

Referência Geometria Tamanho Quantidade

TCP010502G 
TCP050102G 
TCP010202G

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

0.25g x 1 Unit

TCP010505G 
TCP050105G 
TCP010205G

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

0.5g x 1 Unit

TCP010505P
TCP050105P 
TCP010205P

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

0.5g x 5 Unit

TCP010510G 
TCP050110G 
TCP010210G

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

1 g x 1 Unit

TCP010510P 
TCP050110P 
TCP010210P

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

1 g x 5 Unit

TCP030425G Grânulos 3-4 mm 2.5g x 1 Unit

TCP030405G Grânulos 3-4 mm 5g x 1 Unit

TCP030410G Grânulos 3-4 mm 10g x 1 Unit

TCP030415G Grânulos 3-4 mm 15g x 1 Unit

TCP040410B Blocos 4 x 4 x 10 mm 2 Units

TCP040410B Blocos 4 x 4 x 20 mm 2 Units

TCP080820B Blocos 8 x 8 x 20 mm 1 Unit

TCP151520B Blocos 15 x 15 x 20 mm 1 Unit

TCP152030B Blocos 15 x 20 x 30 mm 1 Unit

TCP040410C Cilindro 4 x 10 mm 2 Units

TCP040410C Cilindro 4 x 20 mm 2 Units

TCP080820C Cilindro 8 x 20 mm 1 Unit

TCP111020C Cilindro 11 x 20 mm 1 Unit

TCP141420C Cilindro 14 x 20 mm 1 Unit

TCP082030W Cunha 8 x 20 x 30 mm 1 Unit

TCP112030W Cunha 11 x 20 x 30 mm 1 Unit

TCP142030W Cunha 14 x 20 x 30 mm 1 Unit

Prémios:

• Prémio de Internacionalização 2011 atribuído pela   
 GESVENTURE 
• Prémio “Mulher Empreendedora” 2011
• Prémio Portugal Empreendedor 2011
• Prémio BES Inovação 2009 
• Medalha de Mérito Empresarial 2009
• 2º Concurso de Ideias de Negócio de Cascais 2008 
• Prémio Colégio de Engenharia Metalúrgica e Materiais 2006
• Prémio FEMS2003 (Federation of the European Materials   
 Societies) 
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