B| BRAUN
INSTRUÇÕES DE USO

LYOSTYPT®
COMPRESSAS DE COLÁGENO PARA HEMOSTASIA LOCAL

Descrição:
Lyostypt® é um hemostático de colágeno tipo bovino, estável à umidade,
formado por fibras de colágeno absorvível de origem bovina. O produto mantém a sua
estrutura mesmo quando embebido em sangue, podendo se totalmente retirado se
assim se desejar, uma vez parada a hemorragia.
A estrutura do colágeno tipo bovino, com uma ampla superfície, constitui um
local ideal para adesão das plaquetas, ajudando assim a acelerar o processo de
coagulação.
Lyostypt® é esterilizado por radiações gama e está disponível em compressas
retangulares de diversos tamanhos.

Composição:
Cada 10 cm² de Lyostypt® contém 100 mg de fibras colágenas absorvíveis de
origem bovina.

Modo de Ação:
O contato entre o colágeno e o sangue provoca a agregação adicional do
coágulo. A estrutura do colágeno produz uma estabilização adicional ao coágulo.

Indicações:
Agente hemostático local indicado nos casos de hemorragias capilares,
hemorragias de órgãos parenquimatosos, hemorragias de sangramento lento e como
estrutura de suporte para outras técnicas de hemóstase.

Contra-indicações:
- Lyostypt® não deve ser aplicado em áreas infectadas;
- Lyostypt® não deve ser utilizado em conexões com endopróteses
cimentadas já que essa circunstância poderia reduzir a capacidade adesiva
do cimento ósseo;
- Hipersensibilidade conhecida às proteínas de origem bovina.

Advertências:
Desconhecidas até o momento.

Instruções de uso:
De acordo com o item Modo de Usar.
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Interações Medicamentosas:
O uso de Lyostypt® reduz a resistência de fixação do cimento ósseo. A eficácia
de Lyostypt® é reduzida pelas substâncias antiagregantes e anticoagulantes.

Modo de Aplicação:
Colocar o tamanho mais adequado de Lyostypt® sobre a ferida ou dentro dela. A
estrutura de Lyostypt® pode ser cortada com tesouras no tamanho que se desejar.
A ferida deve ser limpa do sangue o melhor possível e em seguida o Lyostypt®
deve ser ligeiramente pressionado sobre a ferida, utilizando-se uma pinça ou um
clamp, até que a formação de fibrina garanta a sua fixação.
Uma vez obtida a hemóstase, Lyostypt® deve ser retirado. No caso de feridas
cutâneas, deve-se evitar que Lyostypt® penetre nas bordas da pele.
A estrutura de Lyostypt® foi elaborada para permanecer na zona de aplicação,
ainda que, uma vez terminada a hemorragia, possa também ser retirado. A absorção
de Lyostypt® se completa em aproximadamente 3 semanas, como resultado da
fagocitose e reação enzimática. A taxa de absorção depende também da quantidade
de Lyostypt® aplicado.

Efeito Secundário:
Ocasionalmente pode ocorrer a formação de aderências no local de aplicação
em caso de uso intra-abdominal.

Prazo de Validade:
Lyostypt® apresenta um prazo de validade de 5 anos (60 meses) nquando
conservado na embalagem original e não deve ser utilizado após esta data.

Cuidados Especiais de Conservação:
Lyostypt® deve ser conservado a 25°C + 5°C e utilizado imediatamente após a
abertura da embalagem.

Informações Adicionais:
Lyostypt®, além das suas propriedades hemostáticas, caracteriza-se também
pela sua boa moldabilidade, ductibilidade e capacidade de absorção, adaptando-se
perfeitamente às superfícies em sangramento. A aderência de Lyostypt® aos
instrumentos e gazes é mínima. Lyostypt® não deve ser reesterilizado.

Apresentação:
Lyostypt® é apresentado em caixas contendo envelopes com dupla parede, com
compressas individualizadas em seu interior e assim apresentadas:
Código 1069128: Caixas com 12 compressas de 3 X 5 cm;
Código 1069152: Caixas com 6 compressas de 5 X 8 cm;
Código 1069209: Caixas com 4 compressas de 10 X 12 cm;
Código 1069250: Caixas com 2 compressas de 20 X 30 cm;
Código 1069306: Caixas com 4 compressas de 5 X 30 cm.
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