OPIS PRODUKTU: ANTEMA® środek hamujący krwawienia, zawierający oczyszczony koński kolagen. Produkt w formie liofilizowanych tamponów o różnych wymiarach, sterylny, wchłanialny, niealergizujący. Działanie przeciwkrwotoczne jest specyficzną własnością kolagenu: zetknięcie się
kolagenu z krwią, powoduje agregację płytek krwi, które aktywują czynniki krzepnięcia doprowadzając, wspólnie z czynnikami osoczowymi, do powstania fi brynogenu, a następnie skrzepu. Na
drodze rozpadu enzymatycznego tampon ANTEMA® zostaje całkowicie wchłonięty w ciągu około
3 tygodni.
WSKAZANIA: Produkt ANTEMA® jest stosowany w stomatologii jako środek hamujący krwawienia. Rozmiar tamponów 1 x 1 x 0,5 cm jest przeznaczony do stosowania przy ekstrakcjach zębów
oraz w chirurgii stomatologicznej. Rozmiar tamponów 3 x 1,5 x 0,5 cm jest przeznaczony w szczególności do rekonstrukcji kostnych i śluzówkowych, zabiegów wyłuszczenia torbieli szczęk, chirurgicznego usuwania zmian nowotworowych, leukoplakii jamy ustnej, chirurgicznego leczenia ropni
okołowierzchołkowych oraz przyzębnych. Jest poza tym wskazany u pacjentów z zaburzeniami
krzepnięcia krwi.
PRZECIWWSKAZANIA: Produktu ANTEMA® nie należy stosować na powierzchnie kostne, na
które będzie nałożony klej zawierający metakrylan, ponieważ kolagen może obniżyć jego siłę
wiążącą.
OSTRZEŻENIA: ANTEMA® ulega hydrolizie w autoklawie. Produkt otwarty, a nie zużyty należy
wyrzucić, ponieważ nie może on być ponownie sterylizowany. Sterylność produktu, otrzymana
przy użyciu promieniowania gamma, jest gwarantowana przy nieuszkodzonym opakowaniu. Jak
każde inne ciało obce, może nasilać infekcje przy stosowaniu na zakażone rany.
SPOSÓB UŻYCIA: Tampon ANTEMA® przykłada się bezpośrednio na krwawiącą powierzchnię
i lekko dociska. Tampon może być cięty na fragmenty żądanej wielkości. Ilość produktu oraz czas
trwania ucisku zależą od typu i nasilenia krwawienia, które należy zahamować. Czas krzepnięcia
zależy od rodzaju zabiegu chirurgicznego oraz zastosowania innych metod prowadzących do zahamowania krwawienia; prawidłowo w ciągu 2 do 4 minut dochodzi do zatrzymania krwawienia.
Tampon ANTEMA® zachowuje swój kształt i nie ulega rozpadowi, gdy jest mokry.
OPAKOWANIA: Produkt ANTEMA® jest dostępny w postaci liofilizowanych tamponów o następujących wymiarach: Opakowanie zawierające 50 zafoliowanych płatków 1 x 1 x 05 cm. Opakowanie zawierające 15 płatków 3 x 1,5 x 0,5 cm, pakowanych w dwuwarstwowe woreczki. Warstwa wewnętrzna wykonana z podwójnego polietylenu, warstwa zewnętrzna z połączenia papieru
z polietylenem.
WYTWÓRCA: OPOCRIN S.p.a. Via Pacino
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DYSTRYBUTOR: MOLTENI DENTAL S.r.l. Via Baron ni - Loc. Grana eri - 50018 Scandicci
(FI) - Italy
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