
Comprometimento e qualidade 
fazem parte do nosso DNA.

Hemostasia rápida e comprovada para áreas de difícil acesso 

e para tecido ósseo esponjoso exsudativo.

O Surgispon® Putty pode ser facilmente cortado em qualquer 

formato, de acordo com o local da cirurgia.

O Surgispon® Putty interrompe a hemorragia rapidamente, 

em até 2 minutos.

PUTTY
Esponja hemostática de
gelatina absorvível em pó

 Seu assistente cirúrgico flexível. 
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Esponja de Gelatina 
Hemostática SURGISPON® 

informações completas em: 

danialex.com.br/surgispon-putty 

PUTTY
Esponja hemostática de
gelatina absorvível em pó

 Seu assistente cirúrgico flexível. 
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BENEFÍCIOS/VANTAGENS 
• Natural e seguro. Use seco ou misture em pasta.

• Alto conforto do paciente - pode ser deixado in situ.

• Totalmente biodegradável em menos de 4 semanas
• Surgispon® atende aos mais altos padrões.

• Fácil de aplicar a estruturas irregulares. Composto 100% de gelatina farmacêutica.

• Interrupção efetiva da hemorragia. Manuseio simples.
• pH neutro - pode ser combinado a medicamentos.

• Reabsorção rápida e completa.

• Indicado para uso geral em hemorragia capilar, venosa e arterial. Sem risco de 
encapsulamento

• As esponjas e pó hemostáticos absorvíveis Surgispon® são compostos de gelatina 
farmacêutica. Também usado como um eficaz transportador de medicamentos.

• Surgispon®, um material hemostático aprovado em todo o mundo, oferecido pela Aegis 
Lifesciences. Exportado para mais de 40 países.

• Certificações CE 0434, ISO13485 e GMP

O Surgispon® em pó pode ser aplicado seco 
ou como uma pasta misturada com solução 
salina.

• Reduz o tempo necessário para que o cirur-
gião revisite superfícies ósseas de corte para 
limpeza da hemorragia.

• Absorção completa, sem resíduos ou 
encapsulação.

• Absorção por adesão de plaquetas pela 
superfície de contato, promovendo a hemos-
tasia mais rápida, em menos de dois minutos, 
em comparação com outros materiais.

• Após a mistura na proporção desejada, o 
Surgispon® Putty pode ser moldado em dife-
rentes formas, como uma massa, para áreas 
de difícil acesso conforme necessário.

Obtenção rápida e eficaz da hemostasia.

• Adequado para neurocirurgia.Diferentes consistências e graus de viscosida-
de podem ser obtidos ao variar a proporção 
entre o pó e o fluido para um uso otimizado 
em estruturas irregulares, como ossos, e para 
preenchimento de qualquer cavidade ou fis-
sura, conforme necessário.
Os cirurgiões e a equipe cirúrgica se benefici-
am da flexibilidade, adaptabilidade e fácil 
manuseio do produto.
O Surgispon® Putty pode ser aplicado manu-
almente ou com uma seringa padrão em 
áreas de difícil acesso. É aderente, especial-
mente quando aplicado em procedimentos 
de esternotomia e craniotomia, não havendo 
relatos de deiscências ósseas ao contrário 
das ceras ósseas convencionais.

• Fornece flexibilidade óptica em anatomias 
hemorrágicas de difícil acesso.

• A configuração da massa maximiza a ade-
rência e interrompe a exsudação venosa e de 
osso esponjoso.

• Flexibilidade – diferentes consistências e 
graus de viscosidade podem ser obtidos ao 
variar a proporção entre pó e fluido.

• Pode ser deixado in situ sem aumento do 
risco de infecção óssea ou não-união do 
esterno.

• Absorve completamente dentro de quatro 
semanas, 2 a 5 dias em membranas mucosas.

• Não causa deiscências, como as ceras ósse-
as convencionais.

• Ideal para uso em estruturas irregulares, 
como ossos, e para o preenchimento de áreas 
de difícil acesso como cavidades ou fissuras.

CARACTERÍSTICAS 

Por que usar o Surgispon Putty®?
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Em procedimentos de esternotomia e craniotomia - estruturas irregulares, como ossos, e para 
preenchimento de áreas de difícil acesso, como cavidades ou fissuras, para controle de hemor-
ragias venosas e arteriais.

Aplicações

A esponja de gelatina em 
pó pode ser misturada e 
espalhada por pressão digi-
tal simples nas superfícies 
da seção do esterno, logo 
após a esternotomia e ao 
final da operação, antes do 
fechamento do tórax. 

Aplicação de esponja de 
gelatina em pó para con-
trole da hemorragia peri-
dural no interior do seio 
esfenoidal.

Abra o recipiente, adicione 3-4 ml de solução salina estéril ou trombina ao recipiente, reconec-
te a tampa e agite até formar uma pasta.

• Para obter uma pasta, adicione 4-5 ml, para uma mousse, adicione 6 a 7 ml.
• O SURGISPON® Putty pode ser aplicado manualmente ou com uma seringa padrão em áreas 
de difícil acesso.

• Retire o excesso de produto ao obter a hemostasia.
• Para áreas de difícil acesso, utilize uma extensão.

• A consistência pode ser ajustada adicionando menos ou mais fluido.

• O SURGISPON® Putty deve ser aplicado no local da hemorragia e, sempre que possível, deve-
se aplicar uma leve pressão com gaze úmida por cerca de 1,5 minutos.

Pode ser aplicado a seco ou embebido em solução fisiológica estéril ou de antibióticos.

Como usar?

 
 

  

    

 

 

ID do Produto

 SSP01  

SSP01 KIT  

1 gm  

1 gm  

6  

6  

Recipiente estéril com envelope  

Recipiente estéril com envelope e 5ml de solução salina  

Embalagem

 

Tam.

 

Unid.

 

PUTTYDistribuidor Exclusivo



Avenida Julio Antonio Thurler, Nº 145/ Sala 204 - Olaria – Nova Friburgo - RJ - Cep. 28620-000

CNPJ: 01.686.305/0001-61 - Inscrição Estadual: 86.119.315 

danialex.com.br 

( 22 ) 2519-0805  | ( 21 ) 3559-3317 | ( 21 ) 3529-3774 | ( 21 ) 2599-3283

e-mail: alexandre@danialex.com.br / anacristinart@danialex.com.br 


