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Striebro tak dobré ako zlato!
•  Antimikrobiálny efekt depotného koloidného striebra
• Spoľahlivá liečba po extrakciách
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E. coli
Ps. aeruginosa
Staph. aureus
Candida albicans
Aspergillus niger

•	 Rýchla	hemostáza
•	 Stabilizuje	krvné	koagulum
•	 Plynulá	a	kompletná	resorpcia
•	 Efektívny	voči	širokému	spektru	baktérií
•	 Dlhotrvajúci	depotný	efekt

Výhody	špongií	Gelatamp
•	 Žiadne	komplikácie	počas	hojenia
•	 Rana	sa	nemusí	revidovať
•	 Úspora	času

Po	extrakciách	a	iných	chirurgických	výkonoch	môžu	často	nastať	
komplikácie,	hlavne	kvôli	bakteriálnym	infekciám.	Gelatamp	predstavu-
je	pre	lekára	efektívny,	biokompatibilný	medicínsky	prípravok	na	liečbu	
poextrakčných	komplikácií.	Gelatamp	má	obrovskú	výhodu,	že	je	 
hemostatický	a	baktericídny	zároveň.

Gelatamp	je	vyrobený	z	penovej	želatíny	a	jemne	rozptýleného	kolo-
idného	striebra.	Vo	vlhkom	prostredí		dochádza	k	tvorbe	strieborných	
iónov.	Už	malé	množstvo	iónov	pôsobí	antimikrobiálne	bez	toho,	aby	
vyvolávali	rezistenciu.	Gelatamp	je	efektívny	voči	všetkým	mikroor-
ganizmom	prítomným	v	ústnej	dutine,	hlavne	voči	gramnegatívnym	
druhom.	Zistil	sa	vysoký	účinok	proti	baktériám	rezistentným	na	anti-
biotiká.	

Špecifická vlastnosť koloidného striebra – dlhotrvajúci depotný 
účinok

Jemne	rozptýlené	koloidné	striebro	poskytuje	veľkú	aktívnu	plochu	
na	permanentné	uvoľňovanie	iónov	striebra.	Keďže	striebro	sa	ľahko	
nerozpúšťa,	nevyplavuje	sa	zo	želatínovej	špongie,	ale	sa	permanentne	
uvoľňuje	počas	celého	vstrebávania	špongie.	To	zabezpečuje	depotný	
efekt	špongie	Gelatamp,	ktorá	má	antibakteriálny	účinok	počas	celého	
procesu	resorpcie.	Ďalšia	medikácia	nie	je	potrebná,	preto	liečba	so	
špongiou	Gelatamp	šetrí	čas	a	je	prijateľná	aj	pre	pacienta.

Hemostáza a prevencia pooperačného krvácania so želatínou
Rovnomerná	poréznosť	penovitej	štruktúry	absorbuje	niekoľkonásobne	
viac	krvi,	ako	je	jej	vlastná	váha,	podporuje	agregáciu	trombocytov	vďa-
ka	veľkému	povrchu	a	vypĺňa	celý	objem		rany.	Takto	vytvorená	vložka	
má	konštantný	objem,	výborne	je	fixovaná	v	rane	a	stabilizuje	krvné	ko-
agulum.	Je	to	prevencia	vzniku	fisúr	a	sekundárnych	kavít,	ktoré	môžu	
vzniknúť	bez	použitia	špongie	Gelatamp	po	kontrakcii	krvného	koagula	
a	môžu	byť	príčinou	vzniku	infekcie	po	vniknutí	kontaminovaných	slín.

Gelatamp	zostáva	v	alveole	a	je	kompletne	resorbovaný	do	4	týždňov.

Gelatamp	je	vyrobený	zo	želatíny	farmaceutickej	kvality	a	koloidného	
striebra.	Kontrola	kvality	je	na	všetkých	úrovniach:	surovina,	výroba,	ste-
rilizácia	a	finálny	produkt,	čo	garantuje	stálu	vysokú	kvalitu	a	účinnosť.
Gelatamp	neobsahuje	žiadne	farbivá.
Hnedá	farba	produktu	je	spôsobená	obsahom	koloidného	striebra.

Test	vykazujúci	počet	mikroorganismov	vykonaný	spoločnosťou	L	+	S	GmbH,	Bad	Bocklet,	
Nemecko

Spoľahlivá liečba po extrakcii

Striebro tak dobré ako zlato!   Striebro tak dobré ako zlato!   Striebro tak dobré ako zlato!   Striebro tak dobré ako zlato!   

Redukcia mikroorganizmov so špongiou Gelatamp
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Ako Gelatamp funguje
Hojenie rany

Aplikácia špongie Gelatamp do rany

Špongia absorbuje krv
 
55- až 75-násobok vlastnej hmotnosti
bez zväčšenia objemu

Agregácia trombocytov

štruktúra špongie napomáha akumulácii trombocytov a ich  
koagulácii

Stabilizácia krvného koagula

prevencia kontrakcie koagula
bez tvorby sekundárnych kavít a fisúr

Dlhotrvajúci antimikrobiálny účinok

uvoľňovanie strieborných iónov počas resorpcie
striebro je účinné proti širokému spektru mikroorganizmov

Úplná resorpcia
 do 4 týždňov
 podriadená procesu hojenia
 nie je potrebná revízia rany

Indikácie
Liečba	rán	alveolu	a	defektov,	napríklad	po:
•	 extrakciách,
•	 resekciách	koreňového	hrotu,
•	 oroantrálnych	komunikáciách,
•	 iných	chirurgických	zákrokoch	(odstránenie	tumorov	 
	 a	retinovaných	zubov).

Profylaxia
•	 tvorby	sekundárnych	dutín,
•	 infekcií	rán,
•	 sekundárneho	krvácania.
Používa	sa	aj	ako	obväz	po	gingivektómii	a	pri	liečbe	parodontopatií.

Návod na použitie:
Gelatamp	sa	dodáva	sterilizovaný	a	pripravený	na	použitie.	Veľkosť	
špongie	sa	môže	v	prípade	potreby	upraviť	podľa	veľkosti	dutiny.	 
V	prípade	väčších	rán	možno	použiť	dve	špongie	Gelatamp.	Pri	aplikácii	
zabráňte	kompresii	špongie.	Tlak	na	špongiu	ničí	jej	štruktúru	a	zabra-
ňuje	absorbcii	krvi	do	špongie.

Po	extrakcii	sa	treba	nechať	
akumulovať	krv	v	alveo-
lách	...

Zrezanie	špongie	Gelatamp 
na	správnu	veľkosť	...

Vloženie	špongie	Gela-
tamp	do	rany	a	zašitie.

Zloženie
Jedna	želatínová	špongia	Gelatamp	(14	×	7	×	7	mm)	obsahuje:
Tvrdená	želatína	Ph.	Eur.	 	 9,5	mg
Koloidné	striebro	Ph.	Eur.	 	 0,5	mg

Suchá	špongia	sa	okamžite	umiestňuje	do	čerstvej,	krvou	vyplnenej	a	
treba	ju	nechať	absorbovať	čo	najviac	krvi.	Špongia	nesmie	prečnievať	
cez	okraj	vnútorného	ďasna,	aby	sa	tým	nepriaznivo	neovplyvnila	epi-
telizácia	rany.	To	zabezpečí	definitívnu	liečbu	alveolu	a	nie	je	potrebné	
ďalšie	vyplachovanie	rany.

Striebro tak dobré ako zlato!   Striebro tak dobré ako zlato!   Striebro tak dobré ako zlato!   Striebro tak dobré ako zlato!   



www.coltenewhaledent.com
© 2010 Coltène/Whaledent

67
20
		0
4.
10
		0
01
		V
yt
la
če
né

	n
a	
pa

pi
er
i	b
ie
le
no

m
	b
ez
	p
ou

ži
tia
	c
hl
ór
u.
	P
rá
vo
	n
a	
zm

en
y	
vy
hr
ad
en

é.

Striebro tak dobré ako zlato!
Najčastejšie kladené otázky: 

Ako upraviť veľkosť špongie Gelatamp?
Sterilnými	nožnicami	nastrihajte	špongiu	Gelatamp	pre	menšie	rany.	 
Je	dôležité	nestláčať	špongiu.	Pri	väčších	ranách	možno	použiť	dve	
špongie.

Čo je koloidné striebro?
Koloidné	striebro	sú	jemne	rozptýlené	kovové	čiastočky	striebra,	ktoré	
sú	naviazané	na	proteíny.	Elementárne	striebro	je	oligodynamické,	čo	
znamená,	že	je	baktericídne	počas	dlhšej	doby	z	dôvodu	veľmi	malých	
množstiev	strieborných	iónov,	ktoré	sa	tvoria	vo	vlhkom	prostredí.

Môže sa Gelatamp impregnovať medikamentmi pred použitím?
Nie,	špongia	Gelatamp	by	mala	byť	pred	aplikáciou	do	rany	suchá.	
Navlhčenie	špongie	tekutinou	zabraňuje	absorpcii	krvi	po	vložení	do	
rany	sťažuje	hemostázu.

Može sa Gelatamp pred použitím stlačiť?
Nie,	tlak	zničí	štruktúru	špongie.	Nahromadenie	trombocytov	v	štruktú-
re	špongie	je	dôležité	na	koaguláciu.	

Má sa rana dodatočne dezinfikovať?
Pri	použití	špongie	Gelatamp	nie	je	potrebná	žiadna	ďalšia	dezinfekcia.

Môže sa Gelatamp použiť do infikovaných rán, napríklad pri su-
chom lôžku?
Nie,	Gelatamp	sa	používa	ako	prevencia	infekcie	rany.	Želatínová	špongia	
zabezpečí	plynulé	hojenie	v	čerstvých,	neinfikovaných	ranách.	V	prípade	
suchého	lôžka	je	rana	už	infikovaná	a	koagulum	rozložené.

Môže sa Gelatamp použiť po otvorení obalu bez sterilizácie zvyš-
ných špongií?
Ano,	Gelatamp	sa	dodáva	v	sterilizovanom	stave.	Opätovná	sterilizácia	
môže	zmeniť	jeho	vlastnosti	a	znižovať	účinok.	Antimikrobiálne	vlast-
nosti	koloidného	striebra	zabezpečia,	že	aj	po	vybratí	mnohých	špongií	
zostanú	zvyšné	špongie	v	obalesterilné	až	do	dátumu	expirácie.	Je	
dôležité	zabrániť	kontaminácii	obsahu	balenia.	Je	to	výsledok	trojročnej	
štúdie	sterility	špongií	Gelatamp.

Objednávací formulár
Položka Obsah Veľkosť REF Množstvo

Gelatamp 20	ks
50	ks

14	×	7	×	7	mm
14	×	7	×	7	mm

274 002  
274 007

Pretlačova-
cie balenie

20	ks 14	×	7	×	7	mm 274 008

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450	Altstätten/Switzerland
Tel.	 +41	(0)71	757	53	00
Fax	 +41	(0)71	757	53	01
info@coltenewhaledent.ch

Coltène/Whaledent Inc.
235	Ascot	Parkway	
Cuyahoga	Falls,	Ohio	44223/USA
Tel.	 +1	330	916	8800
Fax	 +1	330	916	7077
info@coltenewhaledent.com

Coltène/Whaledent 
GmbH + Co. KG
Raiffeisenstrasse	30
89129	Langenau/Germany
Tel.	 +49	(0)7345	805	0
Fax	 +49	(0)7345	805	201
info@coltenewhaledent.de


