
Bakteriobójczy opatrunek
adhezyjny w postaci fi lmu 
do zastosowania w stomatologii

Ochrona oraz leczenie błony śluzowej przy:
• drobnych skaleczeniach
• zabiegach chirurgicznych
• ranach chirurgicznych
• implantologii
• kieszonkach paradontalnych

®



Bakteriobójczy opatrunek adhezyjny w postaci fi lmu
do zastosowania w stomatologii

Skład:
Proszek: sól sodowa piperacyliny 100%
Płyn: kopolimer aminoalkilometakrylowy, 
kopolimer metakrylowy amonu, alkohol 
etylowy 95%, woda dejonizowana.

Zawartość opakowania:
10 sterylnych strzykawek 
o pojemności 2,5 ml z igłami do 
iniekcji (jednorazowego użytku)
10 sterylnych igieł (tępych)
3 fi olki 100 mg proszku piperacyliny
3 buteleczki 1 ml alkoholowego 
roztworu polimerycznych żywic 
akrylowych

СЄ 0373
Trwałość 36 miesięcy



PerioFilm ® znajduje zastosowanie w uszkodzeniach 
i ranach błony śluzowej jamy ustnej jako ochrona
przed infekcjami wtórnymi.

Zastosowanie

Ochrona ran i szwów chirurgicznych
PerioFilm® tworzy błonę ochronną, która zapobiega 
wnikaniu bakterii, dzięki czemu obniża się niebezpieczeństwo 
zakażenia ran chirurgicznych. Ponadto uzyskuje się ochronę 
miejsc uciskających w ramach zabiegów protetycznych przed 
infekcją wtórną.

Ekstrakcje
PerioFilm® stosujemy aby uniknąć infekcji i komplikacji po 
ekstrakcjach i innych zabiegach chirurgicznych. Możliwe jest 
jego nanoszenie za pomocą wchłanialnej gąbki.

Implantologia
PerioFilm® można z powodzeniem stosować we wszystkich 
fazach zabiegów implantologicznych do zapobiegania 
infekcjom, także przy istniejącej periimplan   s.

Zapalenie przyzębia
PerioFilm® nanosi się delikatnie do kieszonki dziąsłowej po 
usunięciu kamienia nazębnego i po kiretażu.



Instrukcja użytkowania

1  Aspirować cały roztwór
za pomocą strzykawki 
z igłą.

2  Wstrzyknąć roztwór do 
fi olki z proszkiem.

3  Wstrząsnąć fi olką do 
całkowitego rozpuszczenia 
się proszku.

7  Zapisać datę zrobienia 
roztworu na fi olce.

8  Nieużywany roztwór, je-
śli jest trzymany z dala od 
światła w temperaturze 4°C 
utrzymuje swoje właściwo-
ści przez 4 tygodnie.

4  Naciągnąć potrzebną 
ilość roztworu.

5  Zastąpić ostrą 
igłę tępą igłą 
do podawania 
roztworu.

6  Aplikować roztwór adhezyjny na ska-
leczenia, rany, szwy, i inne uszkodzenia 
błony śluzowej jamy ustnej w celu ich 
ochrony, po wcześniejszym osuszeniu. 
W przypadku leczenia kieszonek perio-
dontalnych należy je w całości wypełnić 
roztworem. Aby przyspieszyć odparo-
wanie rozpuszczalnika i polepszyć przy-
leganie opatrunku można zastosować 
niewielki strumień powietrza w miejscu 
podania roztworu do kieszonki.
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Wwtwórca:
ITALMED - Florencja - Włochy
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Dystrybutor w Polsce:
Molteni Stomat Sp. z o.o.
30-733, Kraków, ul. Obrońców Modlina 3
tel. +48(12) 653 25 85, fax. +48(12) 654 15 60
www.moltenistomat.pl; biuro@moltenistomat.pl

Okres ważności preparatu nienaruszonego i prawidłowo przechowywanego wynosi 3 lata.


