BloodSTOP® - biokompatibla hemostatiska
agenter för snabb kontroll av blödning
• För utvärtes och invärtes
applicering (medicintekniska
produkter klass IIb & III)
• Uppnår hemostas fortare än
andra produkter
• Fullt biokompatibla,
biologiskt nedbrytbara och
pH-neutrala

Varje kartong innehåller sterila singelförpackningar

Om BloodSTOP® __________________________________________
Vad är BloodSTOP® tillverkad av?
Eteriserad oxiderad regenererad cellulosa, från 100% ren
bomull. Detta ger en vattenlöslig hemostatisk väv som är
fullt biokompatibel, biologiskt nedbrytbar samt pHneutral. Säker att använda på djur.
Hur fungerar BloodSTOP®?
Vid kontakt med blod eller annat exsudat omvandlas
väven till en skyddande, naturligt vidhäftande,
genomskinlig gel som försluter det blödande såret,
binder och aktiverar trombocyterna och accelererar
koaguleringsprocessen. På detta vis kan risken för
blodförlust
och
kontaminering
minimeras.
Det
skyddande lagret skapar en optimal sårläkningsmiljö.
Vilka appliceringsområden har BloodSTOP®?
BloodSTOP® Basic (MD IIb) är anpassad till de vanligaste
typerna av blödningar såsom ex. lättare kloblödning, rivoch bitsår. Skall avlägsnas efter användning.
BloodSTOP® iX (MD IIb & III) har en tätare väv optimerad
för att stoppa kraftfulla blödningar såsom ex. kapillär,
venös och arteriell blödning, vid kirurgiska ingrepp.
Fullständigt resorberad inom 2-4 veckor.
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Varför välja BloodSTOP®?___________________________________
Materialet
ü 100% naturliga, icke-animaliska,
komponenter
ü Biokompatibel och biologiskt
nedbrytbar
ü pH-neutral, lukt-och smakfri
ü Säker att använda på djur
ü 0 inrapporterade klagomål till US FDA
sedan BloodSTOP® introducerades 2004

Flexibiliteten
ü Anpassningsbar, kan klippas, vikas
och läggas i flera lager
ü Naturlig vidhäftningsförmåga
ü Lätt att ta bort utan att skada
sårytan, sköljs av med vatten
ü Finns i flera storlekar
ü Sterila singelförpackningar
ü 5 års hållbarhet

Effektiviteten
ü Snabb hemostas

• Lättare typer av blödningar, samt kapillär, venös och
lättare arteriell blödning ca 1-3 min
• Allvarlig arteriell blödning upp till 7 min (endast
BloodSTOP iX)

ü Uppnår hemostas fortare än andra
produkter (se jmf studie med BloodSTOP iX, höger)
ü Minskat obehag för djuret
ü Ökad arbetseffektivitet
ü Kan minska behovet av stygn

KÄLLA FIGURE 2: Ferretti, L., Qiu, X., Villalta, J. & Lin, G., (2012), Efficacy of BloodSTOP iX, Surgicel, and Gelfoam in Rat Models of Active Bleeding
From Partial Nephrectomy and Aortic Needle Injury, Urology, vol. 80, no. 5, pp. 1161.e1-1161.e6.

BloodSTOP® för veterinär applicering________________________
Exempel på veterinära appliceringsområden:
ü Riv- och bitsår
ü Inre blödningar
ü Pulpablödning
ü Amputationer
ü Hot-spots
ü Höft-/knäledsoperationer
ü Hovböld
ü Tandextraktioner
ü Digital dermatit
ü Oral kirurgi

Varuspecifikationer & appliceringsområden___________________
Kontakta oss för mer information och beställning
Produktnamn

Produktkod

Storlek

Antal/förp

Artikelnummer

Appliceringsområde

BloodSTOP Basic 09

BS-09

2,5x2,5 cm

20

11201

Lättare kloblödning, riv-/ och bitsår

BloodSTOP Basic 10

BS-10

5x5 cm

20

11202

Lättare kloblödning, riv-/ och bitsår

BloodSTOP iX 27

BS-iX-27

1,3x5 cm

24

11301

Oral kirurgi & smådjursapplicering (allmän & kirurgisk)

BloodSTOP iX 14

BS-iX-14

5x5 cm

12

11302

Allmän och kirurgisk applicering (inkl. oral kirurgi)

BloodSTOP iX 15

BS-iX-15

5x10 cm

12

11303

Allmän och kirurgisk applicering

BloodSTOP iX 17

BS-iX-17

10x20cm

12

11304

Stordjurskirurgi

BloodSTOP iX 20

BS-iX-20

5x35cm

12

11305

Stordjurskirurgi
Produktkontakt Norden
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