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Effectieve bescherming met 
sterke hemostatische werking
 



Een hemostatische collageenspons die gentamicinesulfaat 
bevat om het implantaat te beschermen tegen infectie.

De grootst mogelijke productieveiligheid wordt 
gegarandeerd door het gebruik van collageen dat 
oorspronkelijk van paarden afkomstig is.5

Collageen is volledig absorbeerbaar.8   
Dit betekent dat er geen noodzaak is voor een tweede 
operatie, zoals wel nodig is bij niet-resorbeerbare 
materialen. 
De natuurlijk gestructureerde collageenfibrillen activeren 
stolling zoals endogeen collageen.8

Kan ook worden gebruikt bij  
septische chirurgie dankzij de 
antibiotische inhoud.

Gentamicinesulfaat is een aminoglycoside en biedt 
een breed-spectrum antibacteriële activiteit.4  

Voor bepaalde antibiotica (bijv. aminoglycosiden) 
bepaalt de hoogst mogelijke serumconcentratie de 
mate van bactericide werking en de duur van de 
postantibiotische effecten.

● Wanneer bloed in contact komt met GENTA-COLL® 
resorb, klonteren bloedplaatjes samen op de 
collageenvezels, hetgeen de coagulatiereactie activeert.

● Na plaatsing vult, GENTA-COLL® resorb het defect en 
vormt daardoor een mal voor weefselreactie die de 
migratie en adhesie van actief delende cellen actief 
stimuleert.

● GENTA-COLL® resorb dat lichtjes in het defect 
wordt geplaatst, voorkomt de vorming van 
hematomen en vermindert daardoor het risico op 
bacteriële kolonisatie van de wond.



“De vaak genoemde mening dat langdurige antibiotica-
niveaus nodig zijn bij septische botchirurgie is in 
tegenspraak met de algemeen erkende ervaring.” 9

Het is wetenschappelijk geaccepteerd dat langdurig  
hoogactieve concentraties van aminoglycosiden niet 
worden aanbevolen en de ontwikkeling van  
resistente bacteriën stimuleren.  

Lokale plaatsing houdt in dat er initieel hoge  
concentraties op de implantatielocatie aanwezig zijn, 
maar geen toxische serumconcentraties in het  
lichaam als geheel.

Een onderzoek heeft laten zien dat dit typische 
effect relatief onafhankelijk is van de omgeving 
van het implantaat of de toegepaste dosis. 

Volgens Scherer 6

SEM-afbeelding van een collageenspons

Wordt aanbevolen voor hemostase.

“Ervaring leert dat wondgenezingsprocessen bijzonder 
gunstig verlopen in precies die gebieden waar gecon-
troleerde en perfecte hemostase heerst.”  
(Ascherl, Tirschenreuth)

● In schone en verontreinigde wonden
● In septische chirurgie, bijv. revisie-ingrepen
● Bij een hoog risico op infectie
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Elke spons is individueel steriel verpakt en kan 
worden opgerold, losjes worden opgevouwen of 
in kleinere stukjes worden geknipt.   

Bestelinformatie product

Maat spons REF  Verkoopeenh.

2.5 x 2.5 cm GC525  5 sponzen

GC125 1 spons

5 x 5 cm GC55 5 sponzen 

GC15 1 spons

10 x 10 cm GC510 5 sponzen

GC110 1 spons

5 x 20 cm GC1520 1 spons

● Hemostatisch 
● Resorbeerbaar
● Antibiotische bescherming
● Vormbaar
● Ideale drager voor fibrinelijm
● Zeer absorberend 
● Stabiele structuur en 

elastisch in het vochtige 
milieu van wonden



Voor het geval dat!

1 spons, 
10 x 10 x 0.5 cm
of 5 x 20 x 0.5 cm
bevat:
Collageenfibrillen van 
oorspronkelijk materiaal van 
paarden 280 mg
Gentamicinesulfaat 200 mg 
waarvan
110,5 - 143 ms gentamicine.

1 spons, 
5 x 5 x 0.5 cm 
bevat:
Collageen, vervaardigd uit 
paardenpees 70 mg
Gentamicinesulfaat 50 mg 
27,62 - 35,75 mg gentamicine.

2.5 x 2.5 cm

5 x 5 cm

10 x 10 cm

Afbeeldingen in originele grootte

1 spons, 
2.5 x 2.5 x 0.5 cm 
bevat:
Collageen, vervaardigd uit 
paardenpees 17,5 mg
Gentamicinesulfaat 12.5 mg
waarvan
6.91 - 8.94 mg gentamicine.

5 x 20 cm
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