Oblasti použitia:

•

riešenie difúzneho aj lokálneho
krvácania

•

cievna, hrudná a kardiochirurgia

•

krvácanie pozdĺž sutúr

•

všeobecná chirurgia

•

náhrada fibrínových lepidiel ako
hemostatík v cievnej chirurgii

•

transplantačná chirurgia

•

traumatológia

•

náhrada kostného vosku

•

ústna a maxillofaciálna chirurgia

•

zníženie potreby elektrokauterizácie
a súvisiaceho poškodenia tkaniva

•

ORL

•

urológia/gynekológia

•

možné použitie s kompatibilnými
krvnými filtrami (cell savers)

•

ortopédia

•

plastická chirurgia

s univerzálnym aplikátorom pre
všetky zákroky v miniinvazívnej
chirurgii

•

chirurgia popálenín

•

neurochirurgia

•

detská chirurgia

•

Práškové hemostatikum

HaemoCer™
kód ŠÚKL P 90018
HFP101

1g

5 ks/bal

HFP102

2g

5 ks/bal

HFP103

3g

5 ks/bal

HFP105

5g

5 ks/bal

100%
vstrebateľné

HaemoCer™ flex aplikátor
s výstužným prvkom,
kód ŠÚKL P 99130
HFZ201

140 mm

5 ks/bal

navrhnuté
a vyrobené
v Nemecku

HaemoCer™ univerzálny aplikátor
kód ŠÚKL P 97201
HFZ101

440 mm

5 ks/bal
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Široké použitie:

rýchle - efektívne - bezpečné

Inovatívne
medicínske materiály

navrhnuté
a vyrobené
v Nemecku

www.biocer-gmbh.de
S pomocou prírody
Absorbovateľné polysacharidové hemostatikum HaemoCer predstavuje chránenú
technológiu BioCer založenú na vlastnom
procese spracovania resorbovateľných
ultrahydrofilných polysacharidov (PURE ).
je vstrebateľné hemostatiHaemoCer
kum na rastlinnej báze bez ľudských alebo
TM

TM

TM

•
•
•

prírodné

rastlinného pôvodu
bez ľudských alebo
zvieracích zložiek
kompletná resorpcia

•

•

zvieracích zložiek. Hemostáza je vyvolaná akceleráciou fyziologickej koagulačnej kaskády bez prítomnosti chemických
alebo liečivých prímesí. Nezávislé štúdie
preukázali, že použitie rastlinných práškových hemostatov (polysacharidov) znižuje
výskyt pooperačných adhézií.

bezpečné

rýchla resorpcia znižuje
riziko výskytu reakcií
na cudzie látky a tvorbu
granulómu
znižuje potrebu transfúzie
a autotransfúzie

efektívne
•
•
•

zvýšená schopnosť
absorpcie
rýchla príprava
k aplikácii
jednoduché skladovanie
bez špeciálnych nárokov

Aplikujte
Naneste HaemoCer
okamžite a v dostatočnom množstve na celú
plochu rany.
Nedotýkajte sa aplikátorom miesta krvácania.
TM

Stlačte
Pod miernym tlakom
priložte suchý gázový
tampón.

Druhý mechanizmus účinku hemostatika
HaemoCer spočíva vo vytvorení silnej
gélovej matrice, ktorá priľnie k tkanivu
a pôsobí ako mechanická bariéra ďalšiemu
krvácaniu.

Vďaka duálnemu mechanizmu účinku
HaemoCer pri kontakte s krvou najprv
zosilňuje prirodzenú koagulačnú kaskádu
pomocou rýchlej dehydratácie krvi a ďalej
urýchľuje koncentráciu krvných doštiček,
červených krviniek a koagulačných proteínov v mieste krvácania.

HaemoCer polysacharidové hemostatikum
neobsahuje žiadne ľudské alebo zvieracie
zložky a je amylázou rýchlo a úplne vstrebateľné v priebehu 48 hodín.

TM

TM

TM

100%
vstrebateľné
rastlinný
pôvod

Pre najlepší výsledok voľte tento postup
Osušte
Odsávačkou
alebo tampónom
odstráňte
prebytočnú krv.

Spracovanie absorbovateľného polysacharidového hemostatika HaemoCer procesom
PURE zahŕňa zložitý postup sieťovania
polymérových reťazcov a vytvárania vysokohydrofilných biokompatibilných častíc.

Prepláchnite
Pred odstránením tampónu
dostatočne zvlhčite
sterilným fyziologickým
roztokom, aby ste nepoškodili alebo nestrhli gélovú
matricu na povrchu rany.

TM

TM

