
Használati útmutató 
Collacone® 
 
Felszívódó, lokális hemostiptikum 
steril 
Egyszeri felhasználásra 
 
Sertéscoriumból előállított kollagén 
 
Kölcsönhatások más szerekkel 
A kollagén nem alkalmazható klórt (pl. klóramint) felszabadító fertőtlenítő szerekkel, valamint a 
proteineket módosító tanninnal és causticumokkal együtt. 
A kenőcsök, porok, valamint szilikonpreparátumok megváltoztathatják a kollagénfóliák, -vliesek vagy -
szivacsok szerkezetét, így a közös alkalmazást ezen anyagok esetében is kerülni kell. 
 
Alkalmazási területek 
A Collacone® használata minden olyan esetben indikált, amikor kapilláris, vénás, kis artériás és diffúz 
vérzések csillapítására van szükség, és amikor a szokásos vérzéscsillapító módszerek elégtelennek 
bizonyulnak vagy technikailag nehezen kivitelezhetők, időigényesek.  
 
Felhasználás 
 
A Collacone® a fogeltávolítást követően vérzéscsillapításra használható. Fibrinragasztóval 
együtt történő alkalmazás indikált olyan betegeknél, akiknél fennáll a vérzés veszélye. 
 
- Fogmeder-prezerváció 
- Az extrakciós seb vérzéscsillapító ellátása betegeknél, akiknél vérzés veszélye áll fenn 
- Arcüregalap-emelés 
- Periimplantáris csontdefektusok azonnali implantáció esetén 
- A tágulási rés feltöltése csontrepesztés (bone splitting) esetén 
- Állcsontdefektusok feltöltése (pl. cisztektómia után) 

 
Alkalmazás módja, adagolás 
A Collacone® terméket a steril csomagolás felbontását követően száraz, steril orvosi eszközökkel kell 
kivenni, majd mull-lapokkal fel kell helyezni és finoman rá kell nyomni a teljesen megtisztított 
sebfelületre. A termék steril ollóval szükség esetén a kívánt méretre vágható. A Collacone® azonnal a 
nedves sebfelületre tapad, és gélszerű kötést alkot a vérrel. A felesleges vliest el kell távolítani. 
 
Ellenjavallatok 
Alkalmazás fertőzött sebterületeken, metil-metakrilát egyidejű alkalmazása, intravazális alkalmazás. 

Felszívódó vérzéscsillapító anyagok csont- vagy idegfelületeken vagy ezek közelében történő 

alkalmazása esetén: 

 a vérzéscsillapításhoz szükséges lehető legkevesebb mennyiség alkalmazása; és 

 az ágens eltávolítása a lehető legnagyobb mennyiségben a sikeres vérzéscsillapítást 
követően. 

 

Ezáltal csökkenthető az ideg- és lágyszöveteknek a felszívódó vérzéscsillapító szer megduzzadása 

miatt bekövetkező károsodása és/vagy az ágens fragmentumainak migrációja és megduzzadása. 

Mellékhatások 
Egyes esetekben összeférhetetlenségi reakciók lépnek fel a kollagénnel szemben. Alkalmanként 
fájdalom lép fel a száraz preparátum sebfelületre történő felhelyezését követően. Nagyon ritkán 
felerősödhetnek a fennálló fertőzések. 



Szimbólumok magyarázata/ Szimbólumok 

 Sugárzással sterilizált  

  Max. tárolási hőmérséklet 

  Lejárati idő  

 Tételazonosító 

 Rendelési szám 

 Megfelelőségi jelölés 

 Nem alkalmas újrafelhasználásra 

 Vegye figyelembe a használati útmutatót  

                                                                                                     

  Gyártó 

 Tilos újrasterilizálni 

 Sérült csomagolás esetén tilos felhasználni 

 


