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Avantajları AvantajlarıAvantajları

®

Hemostatik Etki:
Hemostatik
Kanama durdurma
Etki:
Hemostatik
Kanama
süresi
Etki:
durdurma
5 –Kanama
10 dakika
süresi
durdurma
arasıdır.
5 – 10süresi
dakika5arasıdır.
– 10 dakika arasıd
Yüksek emicilik:Yüksek
Kendi ağırlığının
emicilik:
Yüksek
Kendi
50emicilik:
katına
ağırlığının
kadar
Kendi
50
emicidir
ağırlığının
katına kadar
50 katına
emicidir
kadar emicidir
Yüksek biyouyumluluk
Yüksek biyouyumluluk
Yüksek biyouyumluluk
Tamamen emilebilir.
Tamamen
Çözülme
emilebilir.
Tamamen
süresi,Çözülme
3-4
emilebilir.
haftadır.
süresi,
Çözülme
3-4 haftadır.
süresi, 3-4 haftadır.
93/42/CEE: Medikal
93/42/CEE:
Cihaz –Medikal
Sınıf
93/42/CEE:
III’eCihaz
uygundur.
Medikal
– Sınıf Cihaz
III’e uygundur.
– Sınıf III’e uygundur.
Steril ﬁzyolojik solüsyon
Steril ﬁzyolojik
veya
Steril
antibiyotik
solüsyon
ﬁzyolojik
veya
ilesolüsyon
birlikte
antibiyotik
uygulanabilir.
veyaile
antibiyotik
birlikte uygulanabilir.
ile birlikte uygulanab
Kullanımı kolaydır
Kullanımı kolaydır
Kullanımı kolaydır
Gerektiğinde steril
Gerektiğinde
makas ileGerektiğinde
kesilerek
steril makas
istenildiği
steril
ile kesilerek
makas
gibi şekillendirilebilir
istenildiği
ile kesilerek
gibi
istenildiği
şekillendirilebilir
gibi şekillendi
Cerrahi sürenin Cerrahi
kısalmasına
sürenin
Cerrahi
yardımcı
kısalmasına
sürenin
olur yardımcı
kısalmasına
oluryardımcı olur
Emniyetlidir. Emniyetlidir.Emniyetlidir.
Güvenilirdir. Güvenilirdir. Güvenilirdir.

HemostatikHemostatik
Süreç Hemostatik
Süreç
Süreç

Jelatin Sünger Jelatin Sünger
Jelatin Sünger

Yüksek Emiş Kapasitesi
Yüksek Emiş Yüksek
Kapasitesi
Emiş Kapasitesi

Trombosit agregasyon
Trombosit
yüzeye
agregasyon
Trombosit
çıkarılması
yüzeye
agregasyon
çıkarılması
yüzeye çıkarılması

Koagülasyon kaskadının
Koagülasyon
aktivasyonu
Koagülasyon
kaskadının aktivasyonu
kaskadının aktivasyonu
Kanama Kontrolü
Kanama Kontrolü
Kanama Kontrolü

ölüm

Cutanplast®Standard
Cutanplast®Standard
Cutanplast®Standard

Karaciğer ve dalaktaki
Karaciğer
yaralaravebağlı
dalaktaki
Karaciğer
sızıntıyaralara
tarzı
ve kanamalarda
dalaktaki
bağlı sızıntı
yaralara
tarzıbağlı
kanamalarda
sızıntı tarzı kanamalar
Karaciğer biyopsisinde
Karaciğer biyopsisinde
Karaciğer biyopsisinde
Tiroid ameliyatlarında
Tiroid ameliyatlarında
Tiroid ameliyatlarında

®

®®

Vagotomide

Vagotomide

Vagotomide

Kolesistektomide Kolesistektomide
Kolesistektomide
Göğüs cerrahisinde Göğüs cerrahisinde
Göğüs cerrahisinde

Mediyastinoskopi komplikasyonu
Mediyastinoskopi
ileMediyastinoskopi
mediyastenin
komplikasyonu
derin
komplikasyonu
ile mediyastenin
bölgelerindeilederin
mediyastenin
bölgelerinde
derin bö
oluşan kanamalardaoluşan kanamalarda
oluşan kanamalarda
Akciğer ameliyatlarını
Akciğer
takip ameliyatlarını
eden sızıntı
Akciğer
tarzı
takip
ameliyatlarını
kanamalarda
eden sızıntı
takip
tarzıeden
kanamalarda
sızıntı tarzı kanamalarda

Aort ve akciğer atardamarında
Aort ve akciğer
kazaatardamarında
Aort
ile meydana
ve akciğer
gelen
kaza
atardamarında
yaralanmalar
ile meydana
kaza
gelen
ile meydana
yaralanmalar
gelen yara

sonucunda oluşan şiddetli
sonucunda
kanamalarda
oluşan
sonucunda
şiddetli
bile iyikanamalarda
oluşan
kan durdurucu
şiddetli
bile
kanamalarda
özelliğe
iyi kan durdurucu
bile iyiözelliğe
kan durduru
sahiptir.

sahiptir.

sahiptir.

Cutanplast®Special
Cutanplast®Special
Cutanplast®Special

Uygulama alanının dar
Uygulama
olduğu alanının
durumlarda
Uygulama
dar olduğu
kullanılan
alanının
durumlarda
oldukça
dar olduğu
kullanılan
durumlarda
oldukça
kullanılan olduk
ince bir süngerdir. ince bir süngerdir.
ince bir süngerdir.
-KBB

-KBB

-KBB

-Laminektomi

-Laminektomi -Laminektomi

Cutanplast®Anal
Cutanplast®Anal
Cutanplast®Anal
Tüm anal operasyonlar
Tümiçin
anal
kullanıma
operasyonlar
Tüm
uygundur.
anal
için
operasyonlar
kullanıma uygundur.
için kullanıma uygundur.

Cutanplast®Dental
Cutanplast®Dental
Cutanplast®Dental

Diş hekimleri ve ortodontist
Diş hekimleri
hekimler
veDiş
ortodontist
tarafından
hekimlerihekimler
hastane
ve ortodontist
ve
tarafından
hekimler
hastane
tarafından
ve
hastane ve

muayenehanelerde muayenehanelerde
yapılan ameliyatlar
muayenehanelerde
yapılan
için kullanıma
ameliyatlar
uygundur.
yapılan
için ameliyatlar
kullanıma uygundur.
için kullanıma uygu

Mascia Brunelli
MasciaMascia
Brunelli
MedikalBrunelli
Bölüm
Medikal Bölüm
Medikal Bölüm

Cutanplast®Film
Cutanplast®Film
Cutanplast®Film
Süngerin kanama durdurucu
Süngerin ve
kanama
aynıSüngerin
zamanda
durdurucu
kanama
koruyucu
ve aynı
durdurucu
etkiye
zamanda
sahip
vekoruyucu
aynı zamanda
etkiyekoruyucu
sahip
etkiye sahip
olması gereken her olması
türlü cerrahi
gereken
müdahalelerde
olması
her türlü
gereken
cerrahi
kullanılabilir
her
müdahalelerde
türlü cerrahi kullanılabilir
müdahalelerde kullanılabilir
Beyin CerrahisindeBeyin Cerrahisinde
Beyin Cerrahisinde

Osteoplastik greft üzerine
Osteoplastik
yerleştirirken
greft
Osteoplastik
üzerine
kemikyerleştirirken
kenarları
greft üzerine
altında
kemik
yerleştirirken
kenarları kemik
altındakenarları altında
Bir tümör yatağındaki
Birdağınık
tümör yatağındaki
kanamaları
Bir tümör
dağınık
kontrol
yatağındaki
etmede
kanamaları
dağınık
kontrol
kanamaları
etmede kontrol etmede
Dikilmiş sinirler için Dikilmiş
bir yataksinirler
olarakDikilmiş
için bir yatak
sinirler
olarak
için bir yatak olarak
Damar CerrahisindeDamar Cerrahisinde
Damar Cerrahisinde

Dikilmiş damardan veya
Dikilmiş
bir damardan
anastomoz
Dikilmiş
veya
alandan
damardan
bir anastomoz
sızıntıyı
veya
kontrol
alandan
bir anastomoz
ederken
sızıntıyıalandan
kontrol sızıntıyı
ederkenkontrol ederken
Ulaşılması zor yerlerde
Ulaşılması
bulunanzor
damarlardaki
yerlerde
Ulaşılması
bulunan
sızıntıları
zor yerlerde
damarlardaki
kontrol
bulunan
ederken
sızıntıları
damarlardaki
kontrolsızıntıları
ederkenkontrol ederken
Plastik Cerrahide Plastik Cerrahide
Plastik Cerrahide
Dağınık kanamalar plastik
Dağınıkcerrahilerde
kanamalar
Dağınık
plastik
oluşan
kanamalar
cerrahilerde
genel birplastik
komplikasyondur
oluşan
cerrahilerde
genel biroluşan
komplikasyondur
genel bir komplikasyondur
ve sık sık sonuçları olumsuz
ve sık sıketkiler,
sonuçları
bu
ve sık
sebeple
olumsuz
sık sonuçları
Cutanplast®Film
etkiler,olumsuz
bu sebeple
etkiler,
Cutanplast®Film
bu sebeple Cutanplast®Film
kullanılması tercih edilmelidir.
kullanılması tercih
kullanılması
edilmelidir.
tercih edilmelidir.

Cutanplast®Dial
Cutanplast®Dial
Cutanplast®Dial
Diyaliz uygulamalarında
Diyaliz
ﬁstul
uygulamalarında
bölgesinde
Diyalizkanamayı
uygulamalarında
ﬁstul bölgesinde
hızla durdurur.
ﬁstul
kanamayı
bölgesinde
hızla durdurur.
kanamayı hızla durdurur.

Cutanplast®Powder
Cutanplast®Powder
Cutanplast®Powder
Ortopedik Ameliyatlar
Ortopedik Ameliyatlar
Ortopedik Ameliyatlar
Cerrahi operasyonlar
Cerrahi
için kolay
operasyonlar
ve şekil
Cerrahi
verilerek
için
operasyonlar
kolay
ameliyat
ve şekil
için
bölgesi
verilerek
kolay veameliyat
şekil verilerek
bölgesiameliyat bölgesi
üzerine yayılabilir, çatlaklara
üzerine yayılabilir,
ve düzensiz
üzerine
çatlaklara
kemik
yayılabilir,
yüzeylerine
ve düzensiz
çatlaklara
bağlantıyı
kemik
ve düzensiz
yüzeylerine
kemik
bağlantıyı
yüzeylerine bağlantıyı
maksimize etmek, ayrıca
maksimize
venözetmek,
ve süngerimsi
maksimize
ayrıca venöz
kemik
etmek,
vesızıntılarını
ayrıca
süngerimsi
venözkemik
ve süngerimsi
sızıntılarını
kemik sızıntılarını
önlemek amacıyla kompres
önlemekyapılabilir.
amacıyla
önlemek
kompres
amacıyla
yapılabilir.
kompres yapılabilir.

Jinekoloji Ameliyatları
Jinekoloji Ameliyatları
Jinekoloji Ameliyatları
Kanamayı kontrol edebilmek
Kanamayıiçin
kontrol
rahim
Kanamayı
edebilmek
yüzeyinde
kontrol
için
yayılarak
rahim
edebilmek
yüzeyinde
kullanılabilir.
için rahim
yayılarak
yüzeyinde
kullanılabilir.
yayılarak kullanılabilir.

®
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Spinal kanal içerisindeki
Spinal
epidural
kanal içerisindeki
kanamalarda
Spinal kanal
epidural
içerisindeki
kanamalarda
epidural kanamalarda

®

Dural bozuklukları örtmede
Dural bozuklukları
Dural
örtmede
bozuklukları örtmede

®
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ÜrünAdı

ÜrünAdı Kod

Kod
Ebat

Adet/Kutu
Ebat

Adet/Ku

Cutanplast®Standard
Cutanplast®0517050-2
Standard

0517050-2
70x50x10mm

70x50x10mm
20’li kutu

20’li k

®Special
0538050-2
Cutanplast®Special
Cutanplast

0538050-2
70x50x1mm

70x50x1mm
20’li kutu

20’li k

®Anal
0548030-2
Cutanplast®AnalCutanplast

0548030-2
80x30 ømm

80x30
20’li ømm
kutu

20’li k

0577020-2
200x70x0,5mm
200x70x0,5mm
20’li kutu

20’li k

®Film
0577020-2
Cutanplast®FilmCutanplast
®Dental
Cutanplast®Dental
Cutanplast
0561010-1

0561010-1
10x10x10mm

10x10x10mm
24’lü kutu

24’lü k

®Dial
Cutanplast®DialCutanplast
523030-2

523030-2
30x30x10mm

30x30x10mm
20’li kutu

20’li k

®Powder
CutanPlast®Powder
CutanPlast
0520000-1

0520000-1
Bottle of 1gr

Bottle
1gr
6’lıofkutu

6’lı k

®Small
Cutanplast®Small
Cutanplast
0585030-2

0585030-2
50x30x10mm

50x30x10mm
20’li kutu

20’li k

05880125-1
80x125x10mm 80x125x10mm
10’lukutu

10’luk

®Large
Cutanplast®Large
Cutanplast
05880125-1
®20 x 60
60
Cutanplast®20 xCutanplast
0552060-2

0552060-2
20x60x7mm

20x60x7mm
20’li kutu

20’li k

®80 x 20
20
Cutanplast®80 xCutanplast
0558020-2

0558020-2
80x20x10mm

80x20x10mm
20’li kutu

20’li k

Avrupa direktiﬁne göre
Avrupa
sınıﬂandırma
direktiﬁne (93/41
göre sınıﬂandırma
/ CE Medical(93/41
Cihaz Sınıf
/ CE Medical
III’e Uygundur)
Cihaz Sınıf III’e Uygundur
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EN
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+39
+39
02 02
25209.12576428
fax +39 02 2576428
mktg@masciabrunelli.it
mktg@masciabrunelli.it
www.masciabrunelli.it
www.masciabrunelli.it
www.cutanplast.com
www.cutanplast.com
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