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Nowy peptydowy środek hemostatyczny
• Peptyd syntetyczny
• Biokompatybilny(1)
• Gotowy do użycia, nie wymaga przygotowania
• Tworzy fizyczną barierę tamującą krwawienie
• Łatwy w użyciu materiał:
– Lekko lepki roztwór odpowiedni do zastosowań w endoskopii
i laparoskopii
– Przezroczysty miękki żel
– PuraStat nie powoduje zatkania aplikatora

(2)

DZIAŁANIE
PuraStat to lekko lepki roztwór peptydów syntetycznych.
Kontakt z krwią powoduje, że kwaśny roztwór peptydowy PuraStat ulega neutralizacji i pod wpływem działania jonów
tworzy trójwymiarową strukturę przestrzenną w postaci harmonijki beta (beta-kartki).
Powstała w ten sposób bariera fizyczna zatrzymuje krwawienie w leczeniu operacyjnym różnego typu.

Roztwór
syntetycznych
peptydów

Neutralne pH
(krew, jony)

Proces formowania

Trójwymiarowa struktura
z nanowłókien

Hydrożel PuraStat

peptydowy

Mikroskopowy

Makroskopowy

PuraStat tworzy fizyczną barierę tamującą krwawienie.
Środek hemostatyczny PuraStat jest biowchłanialny i znajduje zastosowanie w leczeniu chirurgicznym
różnego typu.
Dostępny w opakowaniu o poj. 1 ml (nr art. 621-013), 3 ml (nr art. 621-014) i 5 ml (nr art. 621-015).

Piśmiennictwo:
(1) Raport bezpieczeństwa biologicznego w aktualnej wersji
(2) Raport zarządzania ryzykiem w aktualnej wersji
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WSKAZANIA DO
STOSOWANIA
Środek
hemostatyczny
PuraStat
wskazany
do stosowania
w przypadkach,
w przypadkach,
gdy inne
metodyjest
tamowania
krwawienia,
np. podwiązanie,
są gdy inne metody
tamowania
krwawienia,
np. podwiązanie, są niewystarczające lub niepraktyczne:
niewystarczające
lub niepraktyczne:
Typ krwawienia

Przykłady

Krwotok wysiękowy z naczyń krwionośnych
i miąższu narządów litych

• Resekcja wątroby
• Splenektomia
• Cholecystektomia
• Anastomoza do naturalnego lub sztucznego naczynia

Krwotok wysiękowy z anastomozy
naczyniowej

• Operacja aorty i tętnic obwodowych
• Pomostowanie aortalno-wieńcowe
• Pomostowanie w przebiegu chorób tętnic udowych
• Endoskopowe wycięcie błony śluzowej (EMR) przewodu
pokarmowego
• Endoskopowa dyssekcja podśluzówkowa (ESD) górnego
odcinka przewodu pokarmowego

• Laparoskopowa resekcja w chorobach
Dokładne wskazania i przeciwwskazania opisano w „Instrukcji
stosowania”.
przewodu
pokarmowego
Krwotok wysiękowy z drobnych naczyń krwionośnych
i naczyń włosowatych przewodu pokarmowego

ZALETY
Peptyd syntetyczny

• materiał obojętny, bez ryzyka zanieczyszczenia ze źródła biologicznego

Prosty w użyciu

• dostarczany w formie gotowej do użycia, pojedynczej, fabrycznie napełnionej
strzykawki
• nie wymaga przygotowania
• odpowiedni do zastosowań w endoskopii i laparoskopii
• możliwość zakładania szwów i kauteryzacji

Przezroczysty środek
hemostatyczny

• miejsce krwawienia jest wyraźnie widoczne

Możliwość usunięcia i ponownej
aplikacji

• możliwość wielokrotnego stosowania w trakcie jednego zabiegu

Lekko lepki roztwór

• odpowiedni do zastosowań w endoskopii i laparoskopii

• w razie potrzeby środek można łatwo usunąć

• możliwość zastosowania w wąskiej przestrzeni
• odpowiednie krycie nierównych powierzchni
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PuraStat to wyrób medyczny klasy 3 ze znakiem CE zgodnie z
wymaganiami dyrektywy Rady 93/42/EWG
zgodnie z wymaganiami dyrektywy Rady 93/42/EWG dotyczącej
wyrobów medycznych i pokrewnych przepisów
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