
Указания за употреба

Lyostypt ®

Описание
Lyostypt®  е  стабилен  във  влажна  среда,  подобен  на  филц  колагенов  хемостатик,
съставен  от  естествени,  абсорбируеми  колагенови  фибри  от  говежди  произход.
Продуктът запазва формата си дори когато е напоен с кръв и затова при желание може
да бъде отстранен напълно след спиране на кървенето.
Голямата повърхност на филцовата структура предлага идеална база за адхезията на
тромбоцити и по този начин осигурява допълнителен стимул за кръвосъсирване.
Lyostypt®  е  стерилизиран  чрез  радиация  и  се  доставя  под формата  на  правоъгълни
парчета с различни размери.

Състав:
10 cm² съдържат 100 mg колаген от говежди произход.

Показания
За локална хемостаза на капилярно кървене, кървене от паренхимни органи, сълзящи
кръвоизливи и като помощно средство при други техники на хемостаза.

Начин на действие
Контактът между колагена и кръвта води до агрегация на тромбоцити. Колагеновата
структура води до допълнителна стабилизация на съсирека.

Противопоказания
- Lyostypt® не трябва да се прилага върху инфектирани области.
- Lyostypt® не трябва да се прилага заедно с циментирани ендопротези, тъй като

това намалява адхезивния капацитет на костния цимент.
- Известна свръхчувствителност към продукти от говежди произход.

Предупреждения
Няма.

Предпазни мерки при употреба
Вижте Начин на приложение.

Взаимодействия с други лекарства
Намалява свързващата сила на костния цимент.
Ефикасността на Lyostypt® се намалява от инхибитори на агрегацията и инхибиращи
кръвосъсирването лекарствени средства (антикоагуланти).

Начин на приложение
Поставете  Lyostypt® компрес с  подходящи размери върху раната  или го въведете  в
раната.  Компресът може да бъде изрязан до желания размер. Раната  трябва да бъде
почистена от кръв колкото е възможно по-добре. След това компресът трябва да бъде
натиснат  леко  върху  раната  с  използването  на  пинцети  или  клампа,  докато
образуването на фибрин осигури адхезия. Излишният материал от компреса трябва да
се отстрани след постигане на хемостаза. При кожни рани Lyostypt® не трябва да се
оставя да прониква под границите на кожата.



Компресът Lyostypt® по правило е предназначен да остава в мястото на приложение,
но може да бъде отстранен и след спиране на кървенето. Абсорбцията се осъществява в
рамките на 3 седмици в резултат от фагоцитоза и ензимна деградация. Скоростта на
абсорбция зависи и от количеството приложен Lyostypt®.

Нежелани реакции
Адхезии  могат  да  се  наблюдават  понякога  в  мястото  на  приложение  след
интраабдоминална употреба.

Забележка и подробности по съхранението
Lyostypt® не трябва да се използва след посочения срок на годност.
Lyostypt® трябва да се използва веднага след отваряне на опаковката.
Lyostypt® трябва да се съхранява при температура 25 ± 5º С.

Обща информация
В допълнение към добрите хемостатични свойства, Lyostypt® се характеризира с добри
оформящи свойства, мекота и абсорбция.
Lyostypt®  притежава  висок  афинитет  към  окървавени  повърхности.  Адхезията  на
Lyostypt® към инструменти и марлени тампони е слаба.
Lyostypt® не трябва да се стерилизира повторно.

Продуктова гама и размери на опаковката
Размер опаковка Размери Артикул №

12 броя 3 x 5 cm 106 9128

 6 броя 5 x 8 cm 106 9152

 4 броя 10 x 12 cm 106 9209

4 броя 5 x 30 cm 106 9306

Използвани символи върху етикетите

Не употребявайте повторно!

Използвайте до година + месец

Температурни граници за съхранение

STERILE│EO Стерилно, ако опаковката не е отворена и повредена
Метод на стерилизация: гама лъчи



СЕ  маркировка  и  идентификационен  номер  на  нотифицираната
служба.

Продуктът  съответства  на  основните  изисквания  на  Директива
93/42/ЕО относно медицинските изделия.

Партида №

Виж указанията за употреба!

Каталожен номер

Размери

Дата на изготвяне на информацията
12/2009 г.


