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SURGIPLASTER jest materiałem do stymulowanej regeneracji kości. Przestrzeganie kilku prostych procedur pozwala na jego 
prawidlowe wykorzystanie i uzyskanie przewidywalnych klinicznych wyników.  
OPAKOWANIA 
Opakowanie zawiera:  
P 30: 1 butelka zawierająca 2 g zwartych mikrogranulek hemihydratu siarczanu wapnia, porowatych ale bez żadnych ostrych 
powierzchni, 1 buteleczka zawierająca 400 mg hemihydratu siarczanu wapnia w postaci proszku, 1 buteleczka zawierająca 1ml 
płynu REGULAR oraz 1 buteleczka z 1 ml płynu FAST. Ponadto takie akcesoria jak: 2 mieszadełka, kroplomierz i 1 szpachtułka. 
 
G 170: 1 buteleczka zawierająca 2 g siarczanu wapnia w postaci porowatych granulek, zwartych i bez ostrych powierzchni, 1 
buteleczka z 400 mg hemihydratu siarczanu wapnia w proszku, 1 buteleczka z 1 ml płynu RERULAR oraz 1 buteleczka z 1 ml 
płynu FAST. Akcesoria: 2 mieszadełka, 1 kroplomierz i 1 szpachtułka. 
 
SINUS: 1 strzykawka z 2,5 g siarczanu wapnia w postaci porowatych granulek, zwartych i bez żadnych ostrych powierzchni. 
 
WSKAZANIA 
CHIRURGIA 

• Wypełnianie zębodołów po estrakcjach 
• Dehiscencje 
• Usunięcie zębów trzecich trzonowych 
• Utrzymywacz przestrzeni użyty z membraną 
• Jako łącznik w przeszczepach kości 
• Korekcja dehiscencji i fenestracji 

PERIODONTOLOGIA 
• Do wad międzykostnych i ubytków 

ENDODONZJA 
• W chirurgii periradikularnej i apikalnej 
• Jako macierz w perforacjach radikularnych ( wciskając preparat poprzez perforacje przed definitywnym uszczelnieniem 

odpowiednim materiałem ) 
• Przy apexach otwartych ( jest wyciągany przez apex a następnie kanał zostaje przygotowany i zamknięty) 

IMPLANTOLOGIA 
• Periimplantitis 
• Nieznaczne podnoszenie dna zatoki szczękowej 
• Większe podnoszenie dna zatoki szczękowej 
• Split crest 
• W zabiegach powiększenia średnicy kości 
• Przy implantach natychmiastowych 

 
INSTRUKCJE 
NIEZBĘDNE POMOCE:  * Pincety ze stopem    * Sterylne tampony z gazy TNT        
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MIESZANIE I APLIKACJA: technika nakładania 
P30: 
Wsyp niezbędną ilość granulek do potrzeb regeneracyjnych do małej tacki mieszalnikowej znajdującej się w opakowaniu i 
zamknij szczelnie butelkę z pozostałym materiałem. Przy zetknięciu się z powietrzem i wilgocią hemihydrat siarczanu wapnia 
przemienia się w dehydrat tracąc wiele jego właściwości terapeutycznych. Używając kroplomierza pobierz nieco płynu REGULAR 
z buteleczki. Przesyp granulki do drugiej tacki i mieszaj z nieznaczną ilością płynu do chwili otrzymania mieszanki jak “mokry 
piasek” i mieszaj dalej aż do uzyskania gęstej, śmietankowej konsystencji. W czasie mieszania mogą być dodawane nieznaczne 
ilosci proszku lub płynu dla poprawienia konsystencji lub przy nadmiarze płynu, można go usunąć suchą sterylną gazą TNT. 



Zaleca się tamponowanie miejsca zabiegu steryną gazą w celu kontrolowania ewentualnego krwanienia. Użwywając szpachtułki 
wprowadż do jamy pierwszą porcję przygotowanej mieszanki, ugniatając ją kawałkiem sterylnej gazy TNT (rys.1-4) 
umieszczonej na pinsecie ze stopem. Ta pierwsza warstwa  posiada mechaniczny, hemostatyczny wplyw. Kontynuj wypełnianie 
ubytku materiałem dodatkowym, nakładając go warstwami grubymi 2-3 mm, przy umiarkowanym docisku każdej warstwy, co 
ułatwi ich szczelne przyleganie. Ostatnia warstwa musi przepełniać ubytek i być tamponowana gazą sterylną TNT zwilżoną 
płynem FAST co przyspiesza stwardnienie. 
 

          
 
G170: 
Wsyp niezbędną ilość granulek do potrzeb regeneracyjnych do małej tacki mieszalnikowej znajdującej się w opakowaniu i 
zamknij szczelnie butelkę z resztą materiału. W kontakcie z powietrzem i wilgocią hemihydrat siarczanu wapnia przemienia się w 
dehydrat tracąc wiele jego właściwości terapeutycznych. 
Używając  kroplomierza pobierz pewną ilość płynu REGULAR z buteleczki. W celu jak najleprzego pozycjonowania materiału w 
miejscu zabiegu, musi on być zwilżony płynem REGULAR i wymieszany szpachtułką dla ułatwienia konsystencji. Dzięki temu, że 
25% materiału to hemihydrat siarczanu wapnia, granulki przylegają do siebie i mogą być łatwo nakładane szpachtułką w 
miejscu zabiegu. W celu uzyskania bardziej zwartej mieszanki można dodawac proszku z buteleczki znajdującej się w 
opakowaniu. Na górna warstwę granulek można nałożyc warstwę P30 (mieszanie i aplikacja P30) lub membranę regeneracyjną. 
 

          
 
SINUS: 
Szczególnie zalecany do mniejszego i większego podnoszenia dna zatoki szczękowej poprzez zębodół. Po uzyskaniu dostępu do 
zatoki szczękowej, dochyl strzykawkę do jamy odbiorczej, naciskając tłoczek strzykawki w celu wyciśnięcia preparatu. Aby nie 
pozostawić wolnych przestrzeni, nakładaj materiał ugniatając go kawałeczkiem sterylnej gazy (rys.1-4) nałożonej na pincetę ze 
stopem. Zakończ wypełnianie jamy materiałem dodatkowym. Jako ostatnią warstwę nałóż P30 by zapobiec wypadaniu granulek 
w czasie oddychania. 
 

    
 

OSTRZEŻENIE: Produkt jest przeznaczony do jednorazowego użytku. – Sterilizowany promieniami Gamma  (25 kGy). – Nie może 
być ponownie sterilizowany. Jeśli wskażnik sterilności nie jest koloru czerwonego – nie stosuj preparatu. 

 
Jak postanowiono w Europejskiej Dyrektywie 93/42 za zlokalizowanie preparatu jest odpowiedzialny lekarz, co oznacza, że musi 
on być w stanie zlokalizowac pacjenta, któremu go podał. Zaleca się rówierz dołanczanie do akt pacjenta etykietki preparatu. 

PRZECIWWSKAZANIA: Nie ma ogólnych przeciwwskazań stosowania SURGIPLASTER  z wyjątkiem pacjętów wykazujących 
nietolerancję lub szczególnie uczulonych na niektóre komponenty. Natomiast wszystkie ogólne przeciwwskazania, związane a chirurgią 
oralną i szczękowo-twarzową pozostają w mocy. Stosowanie tego preparatu jest przeciwwskazane przy ostrych względnie chronicznych 
infekcjach miejsc zabiegowych, podczas leczenia lekami immunosupresyjnymi oraz immunodepresyjnych pacjentów. 
 
EFEKTY UBOCZNE:  może powodować obrzęk w miejscu implantu u szczególnie predysponowanych osobników. 
 
OSTRZEŻENIA I PRZECHOWYWANIE:  
- Nie należy używać po upływie daty ważności podanej na opakowaniu 
- Preparat może być przechowywany w temperatyrze pokojowej (5-30°C).  
- Przechowywac poza zasięgiem dzieci 
 
Producent: Ghimas S.p.A. - Via Cimarosa, 85 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - Italia  
- Tel. 051-575353 Fax 051-575568 - www.ghimas.com - e-mail: ghimas@ghimas.it 
 
Produkt został wytworzony do stosowania w stomatologii i musi być stosowany w sposób opisany w informacji. Producent wyrzeka się jakiejkolwiek  
odpowiedzialności za szkody lub krzywdy wyrządzone przez niewłaściwe stosowanie wyrobu. Użytkownik jest odpowiedzialny osobiście za zapewnienie by 
produkt był przydatny do zamierzonych celów, zwłaszcza jeśli takie zastosowania nie są podane w opisanej informacji.  
Informacja stosowania została napisana dnia: 20/09/2007 


