
Resodont® 

Resorbowalna membrana kolagenowa pochodzenia końskiego 

Instrukcja użycia membrany kolagenowej Resodont®

                                 Przeczytać uważnie instrukcję!                           

Ponieważ  informacje  podawane  w  ulotce  są  regularnie 
uaktualniane  w  trakcie  zdobywanych  doświadczeń,  należy  ją 
przeczytać każdorazowo przed kolejnym użyciem. 

Składniki : 
1 cm2 zawiera 2,8mg natywnych włókien kolagenowych pochodzenia 
końskiego. 

Inne składniki : 
Brak 

Zasada działania:
Resodont® jest  białą,  skompresowaną  membraną  odporną  na 
rozerwanie,  wykonaną z  natywnych  włókien kolagenowych  i  dlatego 
jest  resorbowalna.  Resodont®ma  zastosowanie   przy  sterowanej 
regeneracji kości (GBR) i wspomaga regenerację parodontalnej tkanki. 
Kolagenowa membrana ma stabilną  strukturę, utrzymującą się nawet 
po  namoczeniu.  Resodont® pełni  funkcję  zaporową  i  zapobiega 
wrastaniu  tkanki  łącznej.  Jednocześnie   powierzchniowa  struktura 
membrany umożliwia wrastanie komórek kościotwórczych. Membrana 
Resodont® jest  całkowicie  wchłanialna  
i dlatego nie ma potrzeby jej ponownego operacyjnego usuwania.

Wskazania terapeutyczne:
W chirurgii kostnej  i implantologii do:
• pokrycia defektów i zabezpieczenia augmentatu w obszarze 

sterowanej regeneracji kości (GBR)
• przykrycia  ściany zatoki i małych perforacji błony zatokowej przy 

operacji podnoszenia dna zatoki
• przy technikach augmentacyjnych jako membrana  zaporowa
• przykrycia zębodołu po ekstrakcji zęba
• przykrycia implantu i bocznej augmentacji
• ochrony błony Schneidera

Instrukcja użytkowania:
Używając ostrych nożyczek, przyciąć suchą membranę Resodont® do 
oczekiwanych  rozmiarów.  Ułatwieniem  może  być  przyłożenie 
wykonanego  wcześniej  szablonu.  Membrana  powinna  całkowicie 
pokrywać defekt i zachodzić poza defekt na ok.2 -3mm tak, by był w 
pełni   przykryty  co  zapobiega  bocznemu  wrastaniu  tkanki  łącznej. 
Zwrócić uwagę na ścisłe przyleganie do otaczającej kości.  Jeśli jest 
potrzeba,  membrana Resodont® może być  przymocowana nicią  bez 
naprężenia lub ufiksowana pinami. Płaty śluzówkowookostnowe szyte 
są szczelnie, bez naprężeń. 
Okazuję się, że przed aplikacją membrany korzystne Resodont®  jest 
jej nasączenie w sterylnym roztworze NaCl.

Przeciwwskazania:
Nie  wolno  używać  u  pacjentów  z  nadwrażliwością  na  produkty 
pochodzenia  końskiego.  Zastosowanie  na  zainfekowany  obszar  jest 
całkowicie zabronione. Nie ma doświadczeń w zastosowaniu w okresie 
ciąży lub karmienia i  dlatego jakiekolwiek  użycie  w tym okresie jest 
możliwe tylko jeśli jest ściśle zalecone przez lekarza.

Działania uboczne:
W nielicznych przypadkach donosi się w literaturze, że istniejące 
infekcje mogą zostać zaostrzone przez wprowadzenie kolagenu. Z 
powodu ksenogennego pochodzenia kolagenu istnieje możliwość, 
pomimo dowodów niskiej antygeniczności, wystąpienia odczynu 
alergicznego. 

Interakcje z lekami: 
Środki  antyseptyczne uwalniające chlor jak również taniny(garbniki)  
i środki żrące nie mogą być używane w połączeniu z kolagenem.

Ostrzeżenie :
Z powodu  powinowactwa  kolagenu do powierzchni  krwawienia, 
zarówno  instrumenty  wykorzystywane  przy  zastosowaniu 
kolagenu jak i  rękawice używane w trakcie zabiegu muszą być 
suche.

Instrukcja przechowywania: 
Przechowywać w suchym miejscu poniżej  25°C. Chronić  przed 
wilgocią!  Po  otwarciu  sterylnego  opakowania,  nie  sterylizuj 
ponownie  pozostałej  zawartości,  ale  wyrzuć  niewykorzystany 
produkt. 

Data ważności : 
Zobacz nadruk na zewnętrznej stronie opakowania.

Nie używać po upływie daty ważności ! 
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci ! 

Rozmiar i ilość w opakowaniu:
REF RD0703 Rozmiar: 7cm x 3cm 

zawartość : 1 sztuka
REF RD3503  Rozmiar : ca .3,5cm x 3cm

zawartość : 1 sztuka
 ,                                                                    ,                 

WYJASNIENIE SYMBOLI NA OPAKOWANIU : 

STERILE EO metoda sterylizacji: tlenek etylenu

LOT numer serii

zużyć do

tylko jednorazowego  użytku

przestrzegać instrukcji

REF numer katalogowy 

CE symbol i numer jednostki 
notyfikowanej. Produkt spełnia 
wymagania dyrektywy 93/42/EEC 
o wyrobach medycznych

Producent:
RESORBA WUNDVERSORGUNG
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