
Comprometimento e qualidade 
fazem parte do nosso DNA.

Rápido e eficaz

Absorve 40 a 50 vezes o próprio peso

Redução do tempo de cirurgia e anestesia

DENTAL

Distribuidor Exclusivo



BENEFÍCIOS/VANTAGENS 

A espuma seca é cortada, embalada e esterilizada por radiação gama. 

SURGISPON® é uma esponja hemostática de gelatina estéril absorvível 
composta de espuma de gelatina farmacêutica pura (colágeno 
hidrolisado liofilizado), resultando em uma porosidade uniforme e 
reação neutra. 

SURGISPON® está disponível para uso imediato na sala de cirurgia e não 
requer esterilização por calor ou autoclavagem. 

Leia atentamente as instruções aplicáveis antes de usar. 

• Quando a hemorragia for controlada, os cubos podem ser deixados in situ. 

• Mergulhe o cubo em solução salina estéril ou use-o seco. 

• Se usado molhado, retire os cubos SURGISPON® da solução e aperte cuidadosamente entre 
os dedos, utilizando luvas, para expelir as bolhas de ar. Recoloque no soro fisiológico até que 
necessário. 

SURGISPON® pode ser combinado com antibióticos, trombina e quimioterápicos sem redução 
do efeito hemostático das esponjas. 

• Se usado seco, a esponja deve ser ligeiramente comprimida. As esponjas devem ser aplicadas 
à área da hemorragia sob pressão leve, por um ou dois minutos, até que o sangramento seja 
interrompido. 

Como usar o
SURGISPON® Dental 

Obtenção da hemostasia imediata em extrações e cirurgias de tecidos moles.

Aplicações da SURGISPON® Dental 

EXTRAÇÕES DENTÁRIAS
A hemorragia exsudativa 
do alvéolo é interrompida 
pela aplicação do cubo 
SURGISPON® Dental.

Hemorragia controlada 
com o cubo dental.

ENUCLEAÇÃO DE CISTOS
Implantação do cubo den-
tal na cavidade. 

DETALHE CONTROLE DE 
PROFUSÃO
Controle da hemorragia 
após extração dentária, 
por meio de vários cubos 
dentais.
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