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Traumacel PULVIS
Sterilní vstřebatelný hemostatický prášek

Výrobce: BIOSTER, a.s.
                      Tejny 621, 664 71 Veverská Bítýška
                      Česká republika

Složení: Hydrogenvápenatá sůl oxidované celulózy (100% účinné látky)
Skupina ZP podle GMDN: Hemostatický přípravek s rostlinnými polysacharidy
Kód GMDN: 38771

Charakteristika:
Traumacel PULVIS je sterilní vstřebatelný hemostatický prášek určený k zástavě 
kapilárního krvácení, krvácení z drobných povrchových ran jako jsou odřeniny, menší 
řezné a tržné rány. 
Barva je bílá nebo nažloutlá s charakteristickou vůní. Změna barvy, ke které může 
dojít v závislosti na čase, nemá vliv na užitné vlastnosti a funkci.
Traumacel PULVIS působí okamžitě a poskytuje rychlou a účinnou hemostázu 
během 2 minut po aplikaci, nicméně doba potřebná k dosažení hemostázy závisí 
na druhu operace a intenzitě krvácení. Po nasycení krví se vrstva prášku zbarvuje do 
červena, červenohněda a mění se v adhezivní hmotu, která chrání trombocyty před 
vymýváním z rány, čímž rychleji zastavuje krvácení. Minimalizuje peroperační i časné 
postoperační krevní ztráty a komplikace, má významné antimikrobiální účinky, podílí 
se na akceleraci biochemických procesů, podporuje proces hojení. Traumacel PULVIS 
je atraumatický a v organismu stoprocentně biodegradabilní do 8 dní od aplikace, a to 
bez jakýchkoliv vedlejších účinků. 
Při použití dle instrukcí a v množství potřebném pro dosažení plné hemostázy je 
Traumacel PULVIS vstřebán z místa aplikace bez závažných nežádoucích účinků 
na tkáně, i když je používán opakovaně. Absorpce závisí na několika faktorech 
zahrnujících použité množství, stupeň saturace krví a charakter okolní tkáně. Zbytky 
produktu ve tkáních a buňkách nezpůsobují eventuální pozdní nežádoucí dráždění.

Použití:
Traumacel PULVIS je dodáván ve sterilní formě. Po otevření a upevnění sypátka se 
opakovaným stlačením stěn lahvičky nanese tenká vrstva hemostatického prášku na 
krvácející plochu a nechá se zaschnout. Přebytek prášku není třeba z rány odstraňovat.

Indikace:

Kontraindikace:
Traumacel PULVIS není indikován na zástavu silnějšího žilního a tepenného krvácení.

Dávkování a podávání:
Při vyjímaní hemostatika Traumacel PULVIS ze sterilního obalu dodržujte sterilní 
postupy. Přiměřené množství hemostatického prášku aplikujte na krvácející místo, 
případně aplikujte další vrstvu prášku až do dosažení hemostázy. Potřebné množství 
závisí na povaze a intenzitě krvácení, které má být zastaveno.
V případě, že je Traumacel PULVIS používán k dosažení hemostázy v blízkosti otvorů 
v kosti, oblasti ohraničených kosti, míchy nebo zrakového nervu a chiasmatu, nebo  
v nich či kolem nich, by měla být věnována pozornost tomu, aby se zabránilo 
přeplnění a útlaku a tím vzniku možných nervových poškození.

Upozornění:
Výrobek je dodáván jako sterilní a je určen pro jednorázové použití. Sterilitu výrobku 
zajišťuje pouze neporušený obal. Při porušeném obalu produkt nepoužívejte. I přes 
prokazatelné antibakteriální účinky Traumacel PULVIS není určen jako náhrada 
k systematicky aplikovaným terapeutickým či profylaktickým antimikrobiálním 
prostředkům. 
Traumacel PULVIS není určen jako náhrada za pečlivou operační techniku a řádné 
použití obvazů či jiných běžných postupů pro dosažení hemostázy.
Traumacel PULVIS je sterilizován gama zářením; výrobek nelze resterilizovat.
Je nutné se vyhnout použití prášku Traumacel PULVIS v kontaminovaných  
a nekrvácivých mokvajících místech v důsledku toho, že tělní tekutiny kromě krve 
výrazně zpomalují hemostatický účinek a též následnou biodegradabilitu produktu.
Přestože je výrobek Traumacel PULVIS plně vstřebatelným hemostatikem, v případě 
ponechání hemostatika v těle pacienta nelze ve výjimečných případech zcela 
vyloučit lokální reakci organismu na cizí těleso. Riziko vzniku lokálních reakcí lze 
minimalizovat použitím nejmenšího nezbytného množství hemostatika a dodržením 
instrukcí k použití.
Při styku s kůží omyjte vodou.
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc, 
pokud potíže přetrvávají.
V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte 
jej v klidu.

Skladování a použitelnost:
Hemostatikum Traumacel PULVIS skladujte v suchém prostředí v původním 
obalu za regulovaných podmínek (2 °C - 30 °C) a chraňte před přímým sluncem. 
Hemostatikum Traumacel PULVIS se dodává sterilní v původním obalu. Doba 
použitelnosti je vytištěna na balení.
Po uplynutí doby použitelnosti hemostatikum Traumacel PULVIS nepoužívejte.
Uchovávejte mimo dosah dětí!

Likvidace:
V případě, že po aplikaci bude Traumacel PULVIS odstraněn z těla, tzn. nebude 
ponechán v organismu, aby se vstřebal, bude likvidován jako biologický odpad.

Balení: 
1 g, 2 g, 3 g, 5 g v plastové lahvičce.

Datum poslední revize: 09/2019
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www.bioster.cz, www.traumacel.cz

Traumacel PULVIS má širokou oblast použití ve všeobecné a digestivní 
chirurgii, plastické chirurgii, cévní a hrudní chirurgii, neurochirurgii, 
ortopedii, gynekologii, urologii, stomatologii a dalších příbuzných oborech. 
Traumacel PULVIS je určený k zástavě kapilárního krvácení a také k prevenci 
krvácení v časném pooperačním průběhu. Traumacel PULVIS je vhodný např. 
k zástavě kapilárního krvácení z resekčních ploch parenchymatózních 
orgánů, svalů, k zástavě krvácení po endoskopických výkonech, hlavně 
rektoskopických. Velká aplikační šíře umožňuje použití u výkonů 
prováděných klasicky i u endoskopických zákroků. Traumacel PULVIS je 
vhodný pro domácí použití k zástavě krvácení z drobných povrchových ran 
jako jsou odřeniny, menší řezné a tržné rány. Přípravek je určen pro dospělé i 
děti.
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Traumacel PULVIS
Sterilný vstrebateľný hemostyptický prášok

Výrobca: BIOSTER, a.s.
                      Tejny 621, 664 71 Veverská Bítýška
                      Česká republika, IČO: 49970623

Zloženie: Hydrogenvápenatá soľ oxidovanej celulózy (100% účinnéj látky) 
Názov skupiny ZP podľa GMDN: Rastlinné polysacharidové hemostatické činidlo
Kód skupiny ZP podľa GMDN: 38771

Charakteristika:
Traumacel PULVIS je sterilný vstrebateľný hemostatický prášok určený k zástave 
kapilárneho krvácania, krvácanie z drobných povrchových rán ako sú odreniny, menšie 
rezné a tržné rany.
Farba je biela alebo žltkastá s charakteristickou vôňou. Zmena farby, ku ktorej môže dôjsť  
v závislosti na čase, nemá vplyv na úžitkové vlastnosti a funkciu.
Traumacel PULVIS pôsobí okamžite a poskytuje rýchlu a účinnú hemostázu priebehu 
2 minút po aplikácii, však doba potrebná na dosiahnutie hemostázy závisí od druhu 
operácie a intenzite krvácania. Po nasýtení krvou sa vrstva prášku sfarbuje do červena, 
červenohnedé a mení sa v adhezívne hmotu, ktorá chráni trombocyty pred vymývaním 
z rany, čím rýchlejšie zastavuje krvácanie. Minimalizuje peroperačný aj skoré pooperačnej 
krvné straty a komplikácie, má významné antimikrobiálne účinky, podieľa sa na 
akceleráciu biochemických procesov, podporuje proces hojenia. Traumacel PULVIS je 
atraumatický a v organizme stopercentne biodegradabilné do 8 dní od aplikácie, a to bez 
akýchkoľvek vedľajších účinkov.
Pri použití podľa inštrukcií a v množstve potrebnom na dosiahnutie plnej hemostázy 
je Traumacel PULVIS vstrebaný z miesta aplikácie bez závažných nežiaducich účinkov 
na tkanivá, aj keď je používaný opakovane. Absorpcie závisí od viacerých faktorov 
zahŕňajúcich použité množstvo, stupeň saturácie krvou a charakter okolitého tkaniva. 
Zvyšky produktu v tkanivách a bunkách nespôsobujú eventuálne neskoré nežiaduce 
dráždenie.

Použitie:
Traumacel PULVIS je dodávaný v sterilnej forme. Po otvorení a upevnenie Sypátko  
sa opakovaným stlačením stien fľaštičky nanesie tenká vrstva hemostatického prášku 
na krvácajúce plochu a nechá sa zaschnúť. Prebytok prášku nie je potrebné z rany 
odstraňovať.

Indikácie:

Kontraindikácie:
Traumacel PULVIS nie je indikovaný na zástavu silnejšieho žilového a tepnového krvácania.

Dávkovanie a podávanie:
Pri vyberaní hemostatiká Traumacel PULVIS zo sterilného obalu dodržujte sterilné postupy. 
Primerané množstvo hemostatického prášku aplikujte na krvácajúce miesto, prípadne 
aplikujte ďalšiu vrstvu prášku až do dosiahnutia hemostázy. Potrebné množstvo závisí na 
povahe a intenzite krvácania, ktoré má byť zastavené.
V prípade, že je Traumacel PULVIS používaný na dosiahnutie hemostázy v blízkosti otvorov 
v kosti, oblasti ohraničených kosti, miechy alebo zrakového nervu a chiasmatu, alebo  
v nich alebo okolo nich, by sa mala venovať pozornosť tomu, aby sa zabránilo preplneniu  
a útlaku a tým vzniku možných nervových poškodenia.

Upozornenie:
Výrobok je dodávaný ako sterilný a je určený na jednorazové použitie. Sterilitu výrobku 
zabezpečuje iba neporušený obal. Pri porušenom obale produkt nepoužívajte. Aj napriek 
preukázateľné antibakteriálne účinky Traumacel PULVIS nie je určený ako náhrada  
k systematicky aplikovaným terapeutické či profylaktické antimikrobiálnym prostriedkom.
Traumacel PULVIS nie je určený ako náhrada za starostlivú operačný techniku a riadne 
použitie obväzov alebo iných bežných postupov na dosiahnutie hemostázy.
Traumacel PULVIS je sterilizovaný gama žiarením; výrobok nemožno resterilizovat.
Je nutné sa vyhnúť použitiu prášku Traumacel PULVIS v kontaminovaných a nekrvácivých 
mokvajúcich miestach v dôsledku toho, že telesné tekutiny okrem krvi výrazne spomaľujú 
hemostatický účinok a tiež následnú biodegradability produktu.
Hoci je výrobok Traumacel PULVIS plne vstrebateľným hemostatiká, v prípade ponechania 
hemostatiká v tele pacienta nemožno vo výnimočných prípadoch úplne vylúčiť lokálnu 
reakciu organizmu na cudzie teleso. Riziko vzniku lokálnych reakcií možno minimalizovať 
použitím najmenšieho potrebného množstva hemostatiká a dodržaním inštrukcií na 
použitie.Pri styku s kožou opláchnite vodou.
Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc, 
ak ťažkosti pretrvávajú.
V prípade nehody pri vdýchnutí preneste postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte 
ho v pokoji.

Skladovanie a použiteľnosť:
Hemostatikum Traumacel PULVIS skladujte v suchom prostredí v pôvodnom obale  
za regulovaných podmienok (2 ° C - 30 ° C) a chráňte pred priamym slnkom. 
Hemostatikum Traumacel PULVIS sa dodáva sterilný v pôvodnom obale. Doba 
použiteľnosti je vytlačená na balenie.
Po uplynutí doby použiteľnosti hemostatikum Traumacel PULVIS nepoužívajte.
Uchovávajte mimo dosahu detí!

Likvidácia:
V prípade, že po aplikácii bude Traumacel PULVIS odstránený z tela, tzn. nebude 
ponechaný v organizme, aby sa vstrebal, bude likvidovaný ako biologický odpad.

Balenie: 
1 g, 2 g, 3 g, 5 g v plastovej fľaštičke.

Dátum poslednej revízie: 09/2019

www.bioster.cz, www.traumacel.cz

Traumacel PULVIS má širokú oblasť použitia vo všeobecnej a digestívnej chirurgii, 
plastickej chirurgii, cievnej a hrudnej chirurgii, neurochirurgii, ortopédii, 
gynekológii, urológii, stomatológii a ďalších príbuzných odboroch. Traumacel 
PULVIS je určený  k zástave kapilárneho krvácania a tiež k prevencii krvácania            
v ranom pooperačnom priebehu. Traumacel PULVIS je vhodný napr. K zástave 
kapilárneho krvácania z resekčných plôch parenchymatóznych orgánov, svalov,       
k zástave krvácania po endoskopických výkonoch, hlavne rektoskopických. Veľká 
aplikačnej šírky umožňuje použitie u výkonov vykonávaných klasicky aj                         
u endoskopických zákrokov. Traumacel PULVIS je vhodný pre domáce použitie           
k zástave krvácania z drobných povrchových rán ako sú odreniny, menšie rezné         
a tržné rany.  Je určený pre dospelých i deti.


