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Osvědčené vlastnosti kolagenu kombinovaného 
s antibiotickou ochranou.

GENTA-COLL® resorb je kolagenová houba zastavující  
krvácení, která pro ochranu před infekcemi, resp. kontaminací 
obsahuje aminoglykosidové antibiotikum gentamicinsulfát.5  
 
Kolagen je zcela vstřebatelný.8  
To znamená, že není nutné provádět druhou operaci  
jako v případě nevstřebatelných materiálů. Přirozeně 
strukturovaná kolagenová vlákna aktivují srážení krve  
stejným způsobem jako endogenní kolagen.8

 

● Po kontaktu krve s přípravkem GENTA-COLL® resorb  
se trombocyty shlukují na kolagenových vláknech  
a spouštějí reakci srážení.

● GENTA-COLL® resorb po vložení vyplní objem  
defektu a vytvoří vodítko pro tkáňovou reakci tím,  
že aktivně podporuje migraci a adhezi aktivně se  
dělících buněk.

Díky obsahu antibiotik lze používat 
také v septické chirurgii.

Gentamicin sulfát je aminoglykosid a má široké spektrum 
antibakteriální aktivity.4  
 
U určitých antibiotik (např. aminoglykosidů) je pro 
dostatečně baktericidní a dlouhotrvající účinek rozhodující 
co nejvyšší hladina účinné látky.

● Volným vyplněním defektu prostředkem 
GENTA-COLL® resorb se zabrání vytvoření 
hematomu a tím se snižuje riziko bakteriálního 
osídlení oblasti rány.



„Často zastávaný názor, že v septické kostní chirurgii 
jsou nutné prolongované hladiny antibiotik, je v 
rozporu s všeobecně uznávanými zkušenostmi.“ 9

Je vědecky akceptováno, že prolongované vysoce 
aktivní koncentrace aminoglykosidů se nedoporučují 
a vedou také ke vzniku rezistentních bakterií.

Lokální aplikace znamená, že v místě implantace 
jsou nejprve vysoké koncentrace, ale není dosaženo 
toxických sérových koncentrací v celém organizmu. 
Výzkumy ukázaly, že tento typický efekt je relativně 
nezávislý na prostředí implantace a aplikované dávce. 6

● u čistých a kontaminovaných ran
● v septické chirurgii, např. při revizních operacích
● při vysokém riziku infekce 

 REM snímek kolagenové houby

Doporučuje se pro hemostázu.

„Máme zkušenost, že však právě tam, kde dochází ke 
kontrolovanému a perfektnímu zastavení krvácení, 
probíhají také procesy hojení rány zvlášť dobře.“ 
(Ascherl, Tirschenreuth)

Podle Scherera  6

Čas (hodiny a dny)
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F    5 mg

 M   5 mg

 M 10 mg

 M 15 mg 

F  =  intrafemorální 

M =  intramuskulární
         mg/kg tělesné 
  hmotnosti



Informace pro objednání produktu

Velikost  REF Prodejní 
houby  jednotky

2,5 x 2,5 cm GC525  5 ks houby

    GC125 1 ks houby

5 x 5 cm GC55 5 ks houby

    GC15 1 ks houby

10 x 10 cm GC510 5 ks houby

    GC110 1 ks houby

5 x 20 cm GC1520 1 ks houby

● hemostyptická
● vstřebatelná
● antibiotická ochrana
● tvarovatelná
● ideální materiál nosiče pro  
 fi brinové lepidlo
● vysoce nasákavá
● se stabilní strukturou a pružná
● biokompatibilní
● biologická matrice
● osteokonduktivní

Informace pro objednání produktu

Velikost  REF Prodejní 
houby  jednotky

2,5 x 2,5 cm GC525  5 ks houby

    GC125 1 ks houby

5 x 5 cm GC55 5 ks houby

    GC15 1 ks houby

10 x 10 cm GC510 5 ks houby

    GC110 1 ks houby

5 x 20 cm GC1520 1 ks houby

Každá houba je dvojitě sterilně zabalená 
a lze ji srolovat, volně složit nebo nařezat 
na menší kousky. 
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Jistota je jistota!

1 houba velikosti
10 x 10 x 0,5 cm
oder 5 x 20 x 0,5 cm
obsahuje:
kolagen z koňských šlach 
280 mg
gentamicinsulfát 200 mg
což odpovídá 
110,5 - 143 mg 
gentamicinu.

1 houba velikosti
5 x 5 x 0,5 cm 
obsahuje:
kolagen z koňských šlach 
70 mg
gentamicinsulfát 50 mg
což odpovídá 
27,62 - 35,75 mg 
gentamicinu.

2,5 x 2,5 cm

5 x 5 cm

10 x 10 cm

Obrázky v originální velikosti

1 houba velikosti
2,5 x 2,5 x 0,5 cm
obsahuje:
kolagen z koňských šlach
17,5 mg
gentamicinsulfát 12,5 mg
což odpovídá 
6,91 - 8,94 mg 
gentamicinu.

5 x 20 cm
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