
• Do profilaktyki zakażeń ran i krwawień wtórnych

• Jedyna gąbka żelatynowa ze srebrem koloidalnym

• Działanie hemostatyczne i przeciwbakteryjne

GĄBKA ŻELATYNOWA

Gelatamp

JONY SREBRA W AKCJI



• Szybkie uzyskanie hemostazy

• Stabilizacja skrzepu krwi

• Skuteczność przeciw szerokiemu spektrum bakterii  

 dzięki zawartości srebra koloidalnego

• Całkowite wchłonięcie

Gelatamp jest gąbką żelatynową do profilaktyki zakażeń ran i krwawień wtórnych po ekstrakcjach. 
Zawiera srebro koloidalne i dzięki temu wyraźnie wyróżnia się od innych gąbek żelatynowych bez 
tego dodatku. Gelatamp ma dzięki zawartości srebra szerokie działanie przeciwbakteryjne przez cały 
czas wchłaniania. Srebro nadaje gąbce Gelatamp również jej charakterystyczny brązowy kolor. Dzięki 
temu można natychmiast poznać, że ta gąbka jest warta złota.

SREBRO WYGRYWA
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WSKAZANIE DO STOSOWANIA

Gąbki żelatynowe Gelatamp są przeznaczone do 

zaopatrzenia ran i zębodołów po ekstrakcjach zębów.

ZALETY KLINICZNE

Po ekstrakcjach ważnym etapem jest szybka początkowa 

hemostaza, aby rozpocząć proces gojenia się rany. W 

rezultacie procesu krzepnięcia krwi tworzy się skrzep, 

będący kluczowym elementem dla powstającej tkanki 

ziarninowej, która go ostatecznie zastępuje.

Zaburzenia gojenia się ran występują często w 

przypadkach, gdy nie tworzy się skrzep, utworzony skrzep 

ulega zniszczeniu lub gdy dochodzi do jego utraty wskutek 

nieprawidłowego postępowania pacjenta po zabiegu. 

Zastosowanie gąbki Gelatamp przeciwdziała w różny 

sposób tym czynnikom i w udowodniony sposób zmniejsza 

częstość występowania zaburzeń gojenia się ran.

Prezentacja na podstawie 

danych w publikacji Wang YZ i 

wsp.: Use of „Gelatamp“ colloidal 

silver gelatin sponge to prevent 

dry socket after extracting 

mandibular impacted teeth, 

Shanghai Kou Qiang Yi Xue. 

2013 luty;22(1):108-10.

Liczba bezwzględna 
przypadków suchego 
zębodołu (n)

Liczba przypadków 
suchego zębodołu 
w procentach (%)

Grupa A - leczona 
gąbką Gelatamp

Grupa B - leczona 
gąbką żelatynową 
nasączoną jodyną

Grupa C - rana bez 
zaopatrzenia

Występowanie suchego zębodołu po ekstrakcji  
zatrzymanych zębów żuchwy
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SPOSÓB DZIAŁANIA

Gelatamp wspomaga szybkie uzyskanie hemostazy. Gąb-

ka wchłania krew w ilości wielokrotnie przewyższającej jej 

masę, wypełnia jamę rany i stabilizuje skrzep krwi. Struk-

tura gąbki ułatwia agregację płytek krwi i tym samym 

również krzepnięcie krwi. Gelatamp przylega szczelnie do 

otoczenia i zapobiega powstawaniu szczelin i wtórnych 

ubytków, które bez zastosowania  

Gelatamp mogą się tworzyć na skutek kurczenia się skrze-

pu krwi. Dzięki temu zapobiega się wnikaniu zainfekowa-

nej śliny i mniejsze jest ryzyko zakażeń rany. Dodatkowo 

działają jony srebra koloidalnego zawartego w gąbce. 

Jony Ag+  są wysoce reaktywne w wilgotnych warunkach 

i w różny sposób przeciwdziałają przeżyciu i rozmnażaniu 

się bakterii. Srebro w żelatynie jest związane, dlatego 

nie jest wymywane, lecz uwalniane sukcesywnie dopiero 

wraz z wchłanianiem gąbki. Dlatego Gelatamp ma dłu-

gotrwałe działanie – gąbka żelatynowa działa przeciw-

bakteryjne przez cały czas wchłaniania i skutecznie zapo-

biega zakażeniom ran. Srebro zawarte w Gelatamp działa 

miejscowo, a nie ogólnoustrojowo, i dlatego jest bardzo 

dobrze tolerowane.

SPOSÓB UŻYCIA

Gelatamp umieszcza się bezpośrednio po wypełnieniu się 

rany krwią. W celu zachowania pełnej chłonności gąbki 

należy ją umieszczać w ranie suchą i nie można jej ściskać. 

Gąbka nasiąka całkowicie krwią i bezpośrednio umożliwia 

proces krzepnięcia krwi.

Po umieszczeniu gąbki zębodół jest ostatecznie zaopa-

trzony, nie należy go już płukać. W razie potrzeby można 

zaszyć.

Test obciążenia mikrobiologicznego wykonany przez Labor L+S 

GmbH, Bad Bocklet, 1992

Przeciwbakteryjne działanie srebra 
zawartego w Gelatamp udowodnione w 
teście obciążenia mikrobiologicznego.

Redukcja liczby mikroorganizmów dzięki 
Gelatamp
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Czas w godzinach



LINK DO FILMU O  
PRODUKCIE GELATAMP

1.
Gąbka wchłania krew 

w ranie 
do 55-75 razy niż jej masa, 

bez pęcznienia. Brak nieprzy-
jemnego uczucia ucisku w 

ranie.

2.
Agregacja płytek krwi

Struktura gąbki ułatwia aku-
mulację płytek krwi, umożli-

wiona jest koagulacja.

3.
Stabilizacja skrze-

pu krwi
Zapobiega skurczeniu się 
skrzepu, dzięki czemu nie 

tworzą się wtórne ubytki ani 
szczeliny. Zapobiega zabu-

rzeniom gojenia się ran.

4.
Długotrwałe, sze-

rokie działanie prze-
ciwbakteryjne

Jony srebra są uwalniane w 
trakcie wchłaniania. Srebro 
działa przeciwko szerokie-

mu spektrum bakterii.

5.
Całkowite wchło-

nięcie 
w ciągu 4 tygodni optymal-
ne dopasowanie do czasu 
gojenia. Po umieszczeniu 

gąbki rana jest ostatecznie 
zaopatrzona.

SPOSÓB DZIAŁANIA

youtu.be/auM5Zvsz0G8
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Artykuł Zawartość Rozmiar REF

Puszka 20 szt.

50 szt.

14 × 7 × 7 mm

14 × 7 × 7 mm

274 002

274 007

Blister 20 szt. 14 × 7 × 7 mm 274 008

INFORMACJE O ZAMAWIANIU:

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW

«Przede wszystkim przekonały mnie do stosowania klinicznego tego produktu 

jego długotrwałe działanie hemostatyczne i przeciwbakteryjne. Gelatamp jest 

bezwzględnie bezpiecznym pomocnikiem podczas codziennej pracy w moim 

gabinecie stomatologicznym.»

Dr Friederike Listander, lekarz stomatolog, Niemcy

«Byłem jedną z pierwszych osób w Chinach oceniających Gelatamp. Z powodu  

dobrego działania hemostatycznego i przeciwbakteryjnego nadal stosuje Gelatamp. 

Produkt ten jest opłacalny i niezawodny. Chętnie polecam ten produkt.»

Profesor Wang Enbo, dyrektor Kliniki Uniwersyteckiej Chirurgii jamy ustnej i  
szczękowo-twarzowej, Pekin
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