Tampão, Fita e Penso
de Colagénio: Zimmer®
Collagen Plug,
Tape e Patch

Protege. Trata. Repara.

PENS OS ABSORV Í V E I S

1
3

Protege o leito da ferida
Aderem e protegem lesões e feridas orais

Altamente poroso,
Altamente absorvente
O tampão de colagénio Zimmer suporta
até 30x o próprio peso em fluido
É reabsorvido em menos de 30 dias
Mais de 90% de poros abertos

2

Auxilia na cicatrização
das feridas

4

Versatilidade para
uma utilização diária

A matriz porosa e absorvível dá suporte
aos novos tecidos frágeis

Estão disponíveis em três formatos
convenientes para feridas orais
comuns e procedimentos dentários

MATR IZES D E C O L A G É N I O A B SO R V Í V E I S
EM TR ÊS FO R M ATOS CONV E NI E NT E S
Zimmer
Collagen Plug

Zimmer
Coll agen Tape

Zimmer
Collagen Patch

10 mm x 20 mm
Cat. N.º 0102Z

2,5 cm x 7,5 cm, 1 mm de espessura
Cat. N.º 0100Z

2 cm x 4 cm, 3 mm de espessura
Cat. N.º 0101Z

PROTEÇÃO VERSÁTIL PARA FERIDAS
• Concebida para absorver num curto espaço de tempo
• Indicada para a gestão e tratamento de lesões e feridas orais
- Feridas causadas por próteses

- Úlceras orais (não infetadas ou virais)

- Feridas cirúrgicas periodontais

- Locais suturados

- Queimaduras

- Locais de extração

- Feridas cirúrgicas

- Feridas traumáticas

1

2

Extração dentária
atraumática.

Tampão de colagénio
Zimmer modificado
colocado para proteger
o local do enxerto.

3

Local suturado.

4

Tecidos moles com pônticos
ovais durante a cicatrização.

Contacte-nos através do número 800 827 836 ou visite zimmerbiometdental.com
Para mais informações, contate seu representante de vendas local
Zimmer Biomet Dental
Sede Mundial
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Telefone: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Todas as referências à Zimmer Biomet Dental aqui contidas referem-se às subsidiárias da divisão dental da Zimmer Biomet Holdings, Inc. Salvo indicação em contrário, conforme aqui
mencionado, todas as marcas comerciais são propriedade da Zimmer Biomet e todos os produtos são fabricados, distribuídos e comercializados pela Zimmer Biomet Dental (e, no caso da
distribuição e da comercialização, pelos seus parceiros comerciais autorizados). O tampão, fita e penso de colagénio Zimmer são fabricados pela Collagen Matrix,
Inc. e distribuídos pela Biomet 3i, LLC. Para obter informações adicionais sobre os produtos, consulte os rótulos individuais do produto/instruções de utilização.
Os produtos podem não estar disponíveis ou autorizados em todos os países/regiões. Este material destina-se apenas a profissionais médicos e não constitui
parecer ou recomendações médicas. Este material não pode ser copiado ou reproduzido sem o expresso consentimento escrito da Zimmer Biomet.
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