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Introdução
Os substitutos ósseos são materiais que devem apresentar-se semelhantes ao osso humano, afim de permitirem sua
substituição. O Bio-Oss® apresenta excelentes propriedades osteocondutivas, além de conduzir uma regeneração óssea
previsível e eficiente.

Objetivos
O objetivo do estudo foi realizar análise microbiológica e antimicrobiana do Bio-Oss® em diferentes meios de cultura e em
períodos pré-estipulados.

Metodologia

Resultados

Figura 1 - Resultado da Análise microbiológica

Figura 2 – Resultado da Análise Antimicrobiana

Após analisar os tempos pré-estipulados em diferentes meios de cultura, não foram observados crescimento de
microrganismos totais da cavidade bucal, Streptococcus ou leveduras. Em relação ao efeito antimicrobiano do produto o BioOss® não inibiu o crescimento de microrganismos totais da cavidade bucal.
*Teste Exato de Fisher

Conclusões
• Bio-Oss® não apresentou contaminação em diferentes meios de cultura;
• Na análise antimicrobiana, o Bio-Oiss® não inibiu microrganismos totais da cavidade bucal.
Desta forma, podemos afirmar que o material deve ser descartado após sua utilização, seguindo as normas do fabricante.
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