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ChitoGaza to najnowszej generacji opatrunek hemostatyczny przeznaczony do 
tamowania zagra¿aj¹cych ¿yciu krwotoków o œredniej i du¿ej intensywnoœci. Jest 
jedynym opatrunkiem koagulacyjnym  na rynku, posiadaj¹cym oznaczenie CE 
o udokumentowanym laboratoryjnie spectrum dzia³ania bakteriobójczego. Jego 
szczególn¹ cech¹ jest dzia³anie na szczepy metycylinooporne (MRSA), 
wankomycynooporne (VRF) i Acinetobacter Baumanni, które to bakterie s¹ niezwykle 
niebezpieczne i oporne na powszechnie stosowane antybiotyki. Stanowi¹ one 
ogromne zagro¿enie dla ¿ycia pacjentów, nawet w warunkach leczenia szpitalnego. 
W leczeniu szpitalnym okreœlane s¹ terminem „szczepów alarmowych” i bardzo 
dok³adnie monitorowane przez s³u¿by epidemiologiczne tych instytucji. Zranienie 
odniesione w warunkach taktycznych jest z za³o¿enia ran¹ zaka¿on¹, st¹d potrzeba jak 
najszybszego zaopatrzenia rany opatrunkiem, posiadaj¹cym wy¿ej wymienione 
spectrum dzia³ania.  Producent ChitoGauze dokumentuje wyniki testów in-vitro na 
etykiecie ka¿dego opakowania.

Opatrunek nie zawiera œrodków inicjuj¹-cych naturalne krzepniêcie. Do unikatowych 
cech opatrunku mo¿na zaliczyæ umiejêtnoœæ lokalizacji miejsca krzepniêcia na 
powierzchni opatrunku ³agodz¹c ryzyko tworzenia siê czopów zatorowych 
standardowo kojarzonych ze stosowaniem opatrunków, które uzyskuj¹ aktywnoœæ 
dziêki zastosowaniu œrodków zwiêkszaj¹cych krzepniêcie krwi. 

Chitosan i jego dzia³anie
Badanie In vitro chitosanu oraz oddzia³y-wania na sk³adniki krwi wykazuj¹, i¿ chitosan 
mo¿e aktywowaæ wi¹zanie p³ytek krwi, co powoduje tworzenie skrzepu poza normaln¹ 
kaskad¹ krzepniêcia krwi. 
Chitosan jest biodegradowalnym z³o¿onym wodorowêglanem otrzymywanym 
z chityny morskich zwierz¹t. Cz¹steczki chitosanu o dodatnim ³adunku na powierzchni 
³¹cz¹ siê z ujemnie na³adowanymi erytrocytami i trombocy-tami tworz¹c pseudo - 
skrzep, który szybko ³¹czy siê z tkankami zamykaj¹c miejsce krwawienia. 
Na wytworzenie pseudo - skrzepu chitosan potrzebuje ok. 3 min od czasu aplikacji.
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Zalety i korzyœci:
Prosty w u¿yciu.
Bezpieczny, nie wywo³uje reakcji 
egzotermicznej.
Posiada naj lepsze w³aœc iwoœci   
bakteriobójcze, zabezpieczaj¹ce ranê 
przed infekcj¹.
Nie wymaga specjalnych warunków 
przechowywania.
Bardzo ³atwy w usuniêciu z rany.
Mo¿e pozostaæ w ranie do 48 godzin.
Nie zawiera proszku ani granulek 
i dziêki swojej elastycznoœci  doskonale 
przylega do tkanek. 
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W zale¿noœci od g³êbokoœci rany 
i intensywnoœci krwawienia wyró¿niamy 
dwa modele opatrunków:

ChitoGauze o wym. 10cm x 3.7 m.
GuardaCare o wym. 5x5cm i 10x10cm.
ChitoGaza w wersji militarnej o wym. 
7,5 cm x 3,7m.
Termin wa¿noœci - 5 lat.
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PRZEZNACZENIE

Zaka¿enie bakteri¹ Acinetobacter 
Baumanii jest jednym z najczêstszych 
zaka¿eñ przyrannych, obserwowanych 
podczas aktualnie prowadzonych dzia³añ 
zbrojnych w Iraku i Afganistanie. 
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Mikroorganizm      Gram +/-   Redukcja 
    logarytmiczna

Staphylococcus aureus (MRSA) ATCC 33591              +                  >4.1
Staphylococcus aureus (MRSA) ATCC BAA-1556              +                  >4.2
Staphylococcus epidermidis ATCC 12228              +                  >4.2
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027              -                         >4.1
Enterococcus faecalis (VRE) ATCC 51299              +                  >4.0
Acinetobacter baumanii ATCC 15308              -                  >4.4
Citrobacter freundii ATCC 8090              -                  >4.3
Enterobacter cloacae ATCC 13047              -                  >4.1
Streptococcus mutans ATCC 25175              +                  >4.0
Streptococcus pneumoniae ATCC 10015              +                        >5.1
Escherichia coli ATCC 8739              -                         >4.1
Klebsiella pneumoniae ATCC 4352              -                  >4.0
Streptococcus pyogenes ATCC 19615              +                  >4.2
Salmonella choleraesius ATCC 10708              -                  >4.1
Stenotrophomonas maltophilia ATCC 12714              -                         >4.0
Citrobacter koseri ATCC 25408              -                  >4.1
Proteus mirabilis ATCC 4630              -                  >4.2
Proteus vulgaris ATCC 12454              -                  >4.3
Moraxella catarrhalis ATCC 8193              -                  >4.1
Clostridium diffcile ATCC 9689              +                  >4.0
Shigella species ATCC 11126              -                  >4.0
Micrococcus luteus ATCC 49732              +                  >4.0
Vibrio cholerae ATCC 11558              -                  >4.1
Enterobacter aerogenes ATCC 13048              -                    4.8
Enterococcus faecalis (VRE) ATCC 700802              +                           2.6
Serratia marcescens ATCC 13880              -                            5.0

Redukcja mikroorganizmów:
Opatrunek ChitoGauze™ zosta³ przetestowany pod 
w z g l ê d e m  s k u t e c z n o œ c i  d z i a ³ a n i a  p r z e c i w k o  
nastêpuj¹cym mikroorganizmom. Dane redukcji wskazuj¹ 
poziom skutecznoœci antybakteryjnej.

wersja militarna

wersja cywilna

ChitoGauze® XR Pro to najnowsza generacja opatrunków 
homeostatycznych ze znacznikiem widocznym w badaniu 
RTG.
Wymiary opatrunku:
7.5cm x 3.7m

ChitoGauze® XR Pro
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