
Parasorb® Szivacs      RESORBA®

Kezelés és regenerálás

Használati utasítás. Kérjük, olvassa el figyelmesen!

A használati útmutató adatait mindig a legújabb ismeretek és tapasztalatok szerint frissítjük. 
Ezért javasoljuk, hogy minden csomag használata előtt olvassa el figyelmesen.

Hatóanyag:
Kollagén rostok.

A hatóanyag alkotóelemei:
1 cm2 Parasorb® 2,8 mg természetes eredetű, lóínből készült kollagén rostot tartalmaz.

További alkotóelemek, fajtájuk szerint:
Nincsenek.

Hatásmechanizmus:
A vérzés csillapítása fizikai úton következik be. A kollagénnek vérrel való érintkezése során 
vérlemezkék halmozódnak fel. A kollagénvázról nagy számban válnak le a vérlemezkék, 
melyek ezután felbomlanak, és alvadási faktorokat engednek szabadon, amelyek a 
plazmafaktorokkal együtt a fibrinképződést segítik elő.
A kollagénváz szerepet játszik az alvadék megszilárdulásában, és ezáltal megakadályozza, 
hogy a kötőszövet az extrakció után keletkezett fogmederbe teljesen beépüljön. Így csökkenti 
az alveoláris nyúlvány sorvadásának esélyét.
A Parasorb® a szerkezetének köszönhetően nagy mennyiségű folyadék felvételére képes. 
Ezalatt a tisztán mechanikus folyamat alatt felszívódnak olyan kivált anyagok, mint például a 
baktériumok és a fibrinrétegek. Ezáltal felgyorsul a sarjszövet képződése.

Alkalmazási területek:
A Parasorb®- ot fogeltávolítás után, illetve állkapocssebészeti beavatkozásoknál alkalmazzuk. 
Vérzékeny betegeknél ajánlatos fibrinragasztóval együttesen alkalmazni. A használati 
útmutatóban lévő adatokat azonban abban az esetben is figyelembe kell venni!

Figyelmeztetés:
Erős vérzékenység esetén a beavatkozás előtt az alvadási zavar kezelése feltétlenül szükséges!

Ellenjavallat:
Állati (ló-) eredetű termékekkel szembeni túlérzékenység esetén alkalmazása nem javallott. 
Fertőzött területen való alkalmazása tilos! A Parasorb® terhesség alatti és szoptatás ideje alatt 
történő alkalmazásáról ezidáig nincsenek tapasztalatok. Ezért ez idő alatti használatakor 
szigorú kontroll szükséges. 

Mellékhatások:
Az irodalomban elvétve találkozhatunk olyan esetekkel, amikor használatával a már meglévő 
gyulladás felerősödött. A kollagén xenogén (állati) eredetéből fakadóan, bizonyítottan gyenge 
antigén volta ellenére is előfordulhatnak idegentest reakciók.



Kölcsönhatások más anyagokkal:
Nem szabad olyan fertőtlenítő szerekkel együttesen alkalmazni, amelyek klórgázt 
szabadítanak fel, mint például a csersav vagy más maró anyagok. Figyelembe kell venni, 
hogy a Parasorb® specifikus hatását, melyet a vérlemezkék felhalmozódására és a plazmatikus 
véralvadásra gyakorol, az aggregációt és a véralvadást gátló anyagok csökkenthetik.

Adagolás és az alkalmazás módja: 
Ha az orvos nem látja másként szükségesnek, akkor a Parasorb®- ot közvetlenül a kezelendő, 
és lehetőség szerint száraz területre kell behelyezi, és a kedvezőbb hatás elérése érdekében kb. 
2-3 percig finoman nyomva kell tartani.  A Parasorb® beleilleszkedik a sebbe, csillapítja a 
vérzést, és felszívódik.

Kérjük, ügyeljen a következőkre! 
A kollagén vérző felületekhez való affinitása miatt a Parasorb® használatakor száraz kesztyűt 
és eszközöket kell használni.

Tárolás és elhelyezés:
25oC alatt, nedvességtől védve, gyermekek elől elzárva tartandó. 

Szavatosság:
A szavatosság ideje és a gyártási (charge-) szám a csomagoláson és a műanyag (bliszter) 
fólián is fel van tüntetve. A Parasorb® - ot a szavatossági idő lejárta után nem szabad 
felhasználni. A védőcsomagolásból kivett Parasorb® - ot nem szabad újrasterilizálni, és ezért 
ki kell dobni. A fel nem használt, de már nyitott vagy sérült csomagokat sem szabad 
újrasterilizálni, és ezért azokat szintén ki kell dobni. 
A Parasorb® kollagén szivacsot csak egyszer lehet felhasználni.

Csomagolás:
Parasorb® 

REF Méret Tartalom PZN
DK- 1836 1,8 cm x 3,6 cm 12 db PZN 5956298
DK- 9001 7 cm x 3 cm 5 db PZN 5956306
DK- 9011 9 cm x 7 cm 5 db PZN 5956312

Magyarázat a csomagoláson található jelekhez:
Felhasználható év / hónap
Charge- jelzés
Figyelmeztetés, tekintse meg a használati útmutatót!
Rendelési szám
Ce- jelzés és azonosító szám. A termék megfelel az orvosi termékek tanácsának alapvető irányelveinek 
(93/42/EWG).
Nem újrasterilizálható, nem hasznosítható újra.
Alkalmazott sterilizációs módszer: etilén- oxid. Steril, míg a belső csomagolást fel nem bontják, vagy meg nem 
sérül.
Maximális tárolási hőmérséklet.
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