Uw collageenverband
na tandextracties

Hémocollagène
Hemostatische sponsjes
biocompatibel & resorbeerbaar

Hémocollagène is een resorbeerbaar en steriel
hemostatisch sponsje van type 1 rundercollageen.
Hémocollagène is aangewezen voor lokale hemostase bij tandheelkundige ingrepen wanneer
bloedstelping door afbinding of andere conventionele methoden ondoeltreffend of onpraktisch
zijn. Het kan het samenklonteren van bloedplaatjes bevorderen en helpt de natuurlijke
regeneratie van weefsel. De collageen sponsjes zijn biocompatibel en natuurlijk resorbeerbaar.
De vorm werd speciaal ontworpen voor gebruik bij tandheelkundige ingrepen.
Kenmerken

Voordelen

Weldaden

Sponsjes in individuele
blisterverpakking

Vorm en afmetingen
uitstekend geschikt
voor plaatsing in de alveole

Flexibel, plooibaar, samenhangend.

Flexibel, plooibaar

Kan op maat gesneden (en aan de opening
aangepast) worden.
Aangewezen voor lokale hemostase:
bevordert het hechten
en samenklonteren van bloedplaatjes

Collageen type 1
(van boviene oorsprong)

Zeer goed biocompatibel

Steriel

Sterilisatie door betastralen

Garandeert bewaring en steriliteit tot opening
van de verpakking door de behandelende arts

Geen gevaarlijke stoffen

Geen overdracht van virussen en spongiforme
encephalopathieën overdraagbaar door dieren.

Natuurlijk resorbeerbaar

Veilig

Voldoet aan
93/42/EEG - 722/2012

Implanteerbaar
en resorbeerbaar

Kan in de alveole achterblijven
na tandextractie

Kan in contact blijven met beschadigde bloedvaten,
gingiva, tanden en bot
Blijft op zijn plaats door een kruissteek met
hechtdraad over de alveole. Het product is na
drie maanden volledig geresorbeerd.

Indicaties
Hémocollagène kan gebruikt worden bij:
• Tandextractie
• Mondzweren (niet-geïnfecteerd of viraal)
• Periodontale chirurgische wonden
• Traumatische wonden
• Hechtingen
• Wondjes/zweren t.g.v. een kunstgebit

Productinformatie
Herkomst:

- Type 1 natief, niet-gedenatureerd, gevriesdroogd rundercollageen

Kenmerken: - Klasse III medisch hulpmiddel – CE 0459
- Flexibel, plooibaar, samenhangend en zacht
- 0.027 g per spons
- Biocompatibel & goed verdraagbaar
Verpakking: - Doos met 24 sponsjes
(3 blisters met 8 steriele sponsjes verpakt in individuele blisters)
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