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Przewodnik po produkcie



Uwaga

* Zalecenie dawkowania dotyczy wyników in vitro, a także wyników uzyskanych w 

ramach badań klinicznych. Lekarz prowadzący jest odpowiedzialny za ostateczną 

decyzję dotyczącą rodzaju i ilości odpowiedniego antybiotyku. Należy wziąć pod 

uwagę przeciwwskazania do zastosowanego antybiotyku.
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PerOssal®

1x50

1x6

2x6

Informacje ogólne

PerOssal® jest przeznaczony do uzupełniania i rekonstrukcji ubytków kostnych. Dostępny jest w następujących 

wielkościach opakowań:

Uwaga: 
1 peletka ≙ 0,25 cm3

50 peletek ≙ 12,5 cm3 objętość zbiorcza

6 peletek ≙ 1,5 cm3 objętość zbiorcza

12 peletek ≙ 3,0 cm3 objętość zbiorcza

1,5 cm3

 całkowita 
objętość

3,0 cm3

 całkowita 
objętość

12,5 cm3

 całkowita 
objętość

Rozmiary opakowań & objętość zbiorcza
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Informacje ogólne

PerOssal® to produkt »Gotowy do Użycia«, gdy tylko płyn zostanie całkowicie wchłonięty (po ok. 2 minutach).

1x50

2x6

1x6

PerOssal® to cylindryczne granulki/peletki o wymiarach 6 mm x 6 mm, z jednym kulistym i jednym płaskim końcem. 

PerOssal® dzięki porowatej strukturze umożliwia skuteczną absorpcję roztworów wodnych. 

Pobór płynu wynosi 0,08 ml granulkę/peletkę.







Pobór płynów 
4 ml

Pobór płynów
0,96 ml

Pobór płynów
0,48 ml

6 peletek może wchłonąć 0,48 ml płynu 

12 peletek może wchłonąć 0,96 ml płynu 

50 peletek może wchłonąć 4 ml płynu 

2 minuty czas absorbcji płynu

Czas wchłaniania

Przygotowania płynów

2 minuty czas 
absorbcji płynu

 to cylindryczne granulki/peletki o wymiarach 6 mm x 6 mm, z jednym kulistym i jednym płaskim końcem. 
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PerOssal®

Stosowanie antybiotyków

Postać stała antybiotyku

Różne antybiotyki są dostarczane w postaci płynnej i dlatego są gotowe do użycia. Zgodnie z zaleceniami dotyczącymi 

dawkowania od producenta (patrz IFU) antybiotyk w postaci płynnej można natychmiast użyć do nasączenia peletek.

Na przykład:

Niektóre antybiotyki są dostarczane w postaci stałej. Ponieważ PerOssal® jest nośnikiem substancji płynnych, 

proszek zawierający antybiotyk musi zostać rozpuszczony w płynie** przed zalaniem granulek. Należy postępować 

zgodnie z instrukcjami dawkowania zamieszczonymi poniżej.

Na przykład:

Zalecenia dawkowania antybiotyków* dodawanych przez 
nasączanie, w zależności od ich postaci dostępnych na rynku

Postać płynna antybiotyku

40
mg/ml

100
mg/ml

40
mg/ml

60
mg/ml

Gentamycyna 

Wankomycyna 

Tobramycyna 

Ryfampicyna 

*  Zalecenie dawkowania dotyczy wyników in vitro, a także wyników uzyskanych w ramach badań klinicznych. Lekarz prowadzący jest 
odpowiedzialny za ostateczną decyzję dotyczącą rodzaju i ilości odpowiedniego antybiotyku. Należy wziąć pod uwagę przeciwwskazania do 
zastosowanego antybiotyku.

** wyłącznie sterylnej wody destylowanej do wstrzyknięć (aqua ad iniectabilia)
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Stosowanie antybiotyków

Postać płynna antybiotyku (Jednorazowa aplikacja)
Zalecenie dotyczące dawkowania*

2 ampułki Gentamycyny 
(na ampułkę 80 mg 
rozpuszczone w 2 ml)

1x50 peletek 
12,5 cm3

Przykład: Gentamycyna z PerOssal® 1x50

12,5 cm3 PerOssal®

nasączony
160 mg Gentamycyny 
rozpuszczonej w 4 ml

4 ml z 160 mg 
Gentamycyny

1x50 peletek 2x50 peletek 3x50 peletek
Objętość zbiorcza 12,5 cm3 25 cm3 37,5 cm3

Ilość antybiotyku 160 mg 320 mg 480 mg

Objętość roztworu 
antybiotyku

4 ml 8 ml 12 ml

1x50 peletek 2x50 peletek 3x50 peletek
Objętość zbiorcza 12,5 cm3 25 cm3 37,5 cm3

Ilość antybiotyku 160 mg 320 mg 480 mg

Objętość roztworu 
antybiotyku

4 ml 8 ml 12 ml

Gentamycyna

Tobramycyna

40
mg/ml

40
mg/ml
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PerOssal®

Stosowanie antybiotyków

Postać płynna antybiotyku (Jednorazowa aplikacja)
Zalecenie dotyczące dawkowania*

Przykład: Gentamycyna z PerOssal® 1x6 lub 2x6

1x6 peletek 2x6 peletek 3x6 peletek 4x6 peletek
Objętość zbiorcza 1,5 cm3 3 cm3 4,5 cm3 6 cm3

Ilość antybiotyku 20 mg 40 mg 60 mg 80 mg

Objętość roztworu 
antybiotyku

0,5 ml 1 ml 1,5 ml 2 ml

1x6 peletek 2x6 peletek 3x6 peletek 4x6 peletek
Objętość zbiorcza 1,5 cm3 3 cm3 4,5 cm3 6 cm3

Ilość antybiotyku 20 mg 40 mg 60 mg 80 mg

Objętość roztworu 
antybiotyku

0,5 ml 1 ml 1,5 ml 2 ml

Gentamycyna

Tobramycyna

40
mg/ml

40
mg/ml



1x6 peletek
1,5 cm3

2x6 peletek
3 cm3

1 ampułka 
Gentamycyny 
(40 mg rozpuszczone 
w 1 ml)

1 ampułka 
Gentamycyny 
(40 mg rozpuszczone 
w 1 ml)

0,5 ml z 20 mg 
Gentamycyny

1,5 cm3 PerOssal®

nasączony 20 mg 
Gentamycyny 
rozpuszczonej w 0,5 ml

3 cm3 PerOssal®

nasączony 40 mg 
Gentamycyny 
rozpuszczonej w 1 ml

1 ml z 40 mg 
Gentamycyny 
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Stosowanie antybiotyków

1x50 peletek 2x50 peletek
Objętość zbiorcza 12,5 cm3 25 cm3

Ilość antybiotyku 400 mg 800 mg

Objętość roztworu antybiotyku 4 ml 8 ml

1x50 peletek 2x50 peletek 3x50 peletek 4x50 peletek 5x50 peletek
Objętość zbiorcza 12,5 cm3 25 cm3 37,5 cm3 50 cm3 62,5 cm3

Ilość antybiotyku 200 mg 400 mg 600 mg 800 mg 1000 mg

Objętość roztworu 
antybiotyku

4 ml 8 ml 12 ml 16 ml 20 ml

Wankomycyna

Wankomycyna

pobrać 4 ml 
roztworu antybiotyku 
z fi olki do strzykawki

5 ml
500 mg

12,5 cm3 PerOssal®

nasączony
4 ml / 400 mg 
Wankomycyny

Przykład: Wankomycyna z PerOssal® 1x50

Rozpuścić
500 mg Wankomycyny 
w postaci stałej 
w 5 ml płynu
(wyłacznie sterylną wodą 
destylowaną do wstrzyknięć)500 mg

5 ml
1x50 peletek

12,5 cm3

Postać stała antybiotyku (Jednorazowa aplikacja)
Zalecenie dotyczące dawkowania*

100
mg/ml

50
mg/ml



Przykład: Wankomycyna z PerOssal® 1x6 lub 2x6

Postać stała antybiotyku (Jednorazowa aplikacja)
Zalecenie dotyczące dawkowania*

Rozpuścić
500 mg Wankomycyny  
w postaci stałej 
w 5 ml płynu
(wyłacznie sterylną 
wodą destylowaną 
do wstrzyknięć)500 mg500 mg500 mg500 mg

5 ml

pobrać 0,5 ml 
roztworu 
antybiotyku 
z fi olki do 
strzykawki

1,5 cm3 PerOssal®

nasączony
50 mg Wankomycyny  
rozpuszczonej w 0,5 ml

1x6 peletek 2x6 peletek 3x6 peletek 4x6 peletek
Objętość zbiorcza 1,5 cm3 3 cm3 4,5 cm3 6 cm3

Ilość antybiotyku 50 mg 100 mg 150 mg 200 mg

Objętość roztworu 
antybiotyku

0,5 ml 1 ml 1,5 ml 2 ml

Wankomycyna

100
mg/ml

1x6 peletek 2x6 peletek 3x6 peletek 4x6 peletek
Objętość zbiorcza 1,5 cm3 3 cm3 4,5 cm3 6 cm3

Ilość antybiotyku 25 mg 50 mg 75 mg 100 mg

Objętość roztworu 
antybiotyku

0,5 ml 1 ml 1,5 ml 2 ml

Wankomycyna

50
mg/ml

1x6 peletek
1,5 cm3

2x6 peletek
3 cm3

pobrać 1 ml 
roztworu 
antybiotyku 
z fi olki do 
strzykawki

3 cm3 PerOssal®

nasączony
100 mg Wankomycyny 
rozpuszczonej w 1 ml

PerOssal®

Stosowanie antybiotyków
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Przykład: Wankomycyna & Ryfampicyna z PerOssal® 1x50

Rozpuścić
500 mg Wankomycyny  
w postaci stałej 
w 5 ml płynu
(wyłacznie sterylną 
wodą destylowaną 
do wstrzyknięć)

Rozpuścić
300 mg Ryfampicyny
w postaci stałej 
w 5 ml płynu
(wyłącznie sterylną 
wodą destylowaną 
do wstrzyknięć)

500 mg 300 mg500 mg500 mg500 mg

5 ml 5 ml

1x50 peletek
12,5 cm3

Podziel na 
2x25 peletek

1x50 peletek 2x50 peletek 3x50 peletek 4x50 peletek 5x50 peletek

Objętość 
zbiorcza

12,5 cm3 25 cm3 37,5 cm3 50 cm3 62,5 cm3

Ilość 
Wanko mycyny

200 mg w 2 ml 
na 25 peletek

400 mg w 4 ml 
na 50 peletek

400 mg w 4 ml 
na 50 peletek

800 mg w 8 ml 
na 100 peletek

800 mg w 8 ml 
na 100 peletek

Ilość 
Ryfampicyny

120 mg w 2 ml 
na 25 peletek

240 mg w 4 ml 
na 50 peletek

480 mg w 8 ml 
na 100 peletek

480 mg w 8 ml 
na 100 peletek

720 mg w 12 ml 
na 150 peletek

Wankomycyna & Ryfampicyna

100
mg/ml

60
mg/ml

pobrać 2 ml 
roztworu 
Wankomycyny 
z fi olki do 
strzykawki

pobrać 2 ml 
roztworu 
Ryfampicyny
z fi olka do 
strzykawki

6,25 cm3 PerOssal®

nasączony
200 mg Wankomycyny 
rozpuszczonej w 2 ml

6,25 cm3 PerOssal®

nasączony
120 mg Ryfampicyny 
rozpuszczonej w 2 ml

Postać stała antybiotyków (Połączona aplikacja)
Zalecenie dotyczące dawkowania*

Stosowanie antybiotyków
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Przykład: Wankomycyna & Ryfampicyna z PerOssal® 1x6

Rozpuścić
500 mg Wankomycyny  
w postaci stałej 
w 5 ml płynu
(wyłacznie sterylną 
wodą destylowaną 
do wstrzyknięć)

Rozpuścić
300 mg Ryfampicyny
w postaci stałej 
w 5 ml płynu
(wyłącznie sterylną 
wodą destylowaną 
do wstrzyknięć)

500 mg 300 mg500 mg500 mg500 mg

5 ml 5 ml

1x6 peletek
1,5 cm3

Podziel na 
2x3 peletek

1x6 peletek 2x6 peletek 3x6 peletek 4x6 peletek 5x6 peletek

Objętość 
zbiorcza

1,5 cm3 3 cm3 4,5 cm3 6 cm3 7,5 cm3

Ilość 
Wankomycyny

25 mg w 0,25 
ml na 3 peletek

50 mg w 0,5 ml 
na 6 peletek

75 mg w 0,75 
ml na 9 peletek

100 mg w 1 ml 
na 12 peletek

125 mg w 1,25 
ml na 15 peletek

Ilość 
Ryfampicyny

15 mg w 0,25 
ml na 3 peletek

30 mg w 0,5 ml 
na 6 peletek

45 mg w 0,75 
ml na 9 peletek

60 mg w 1 ml 
na 12 peletek

75 mg w 1,25 ml 
na 15 peletek

Wankomycyna & Ryfampicyna

100
mg/ml

60
mg/ml

pobrać 
0,25 ml roztworu 
Wankomycyny 
z fi olki do 
strzykawki

pobrać 
0,25 ml 
roztworu 
Ryfampicyny
z fi olki do 
strzykawki

0,75 cm3 PerOssal®

nasączony
25 mg Wankomycyny 
rozpuszczonej w 0,25 ml

0,75 cm3 PerOssal®

nasączony
15 mg Ryfampicyny 
rozpuszczonej w 0,25 ml

Postać stała antybiotyków (Połączona aplikacja)
Zalecenie dotyczące dawkowania*
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PerOssal®

Stosowanie antybiotyków



Przykład: Gentamycyna & Ryfampicyna z PerOssal® 1x50

Rozpuścić
300 mg Ryfampicyny
w postaci stałej 
w 5 ml płynu
(wyłącznie sterylną 
wodą destylowaną 
do wstrzyknięć)

300 mg

5 ml

1x50 peletek
12,5 cm3

Podziel na 
2x25 peletek

1x50 peletek 2x50 peletek 3x50 peletek 4x50 peletek 5x50 peletek

Objętość 
zbiorcza

12,5 cm3 25 cm3 37,5 cm3 50 cm3 62,5 cm3

Ilość 
Gentamycyny

120 mg w 2 ml 
na 25 peletek

240 mg w 4 ml 
na 50 peletek

240 mg w 4 ml 
na 50 peletek

480 mg w 8 ml 
na 100 peletek

480 mg w 8 ml 
na 100 peletek

Ilość 
Ryfampicyny

120 mg w 2 ml 
na 25 peletek

240 mg w 4 ml 
na 50 peletek

480 mg w 8 ml 
na 100 peletek

480 mg w 8 ml 
na 100 peletek

720 mg w 12 ml 
na 150 peletek

Gentamycyna & Ryfampicyna

60
mg/ml

60
mg/ml

pobrać 2 ml 
roztworu 
Gentamycyny
z ampułki do 
strzykawki

pobrać 2 ml 
roztworu 
Ryfampicyny
z fi olki do 
strzykawki

6,25 cm3 PerOssal®

nasączony
120 mg Gentamycyny 
rozpuszczony w 2 ml

6,25 cm3 PerOssal®

nasączony
120 mg Ryfampicyny 
rozpuszczonej w 2 ml

Postać płynna i postać stała antybiotyków (Połączona aplikacja)
Zalecenie dotyczące dawkowania*

1 ampułka 
Gentamycyny (120 mg 
rozpuszczone w 2 ml)
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Stosowanie antybiotyków



Rozpuścić
300 mg Ryfampicyny
w postaci stałej 
w 5 ml płynu
(wyłącznie sterylną 
wodą destylowaną 
do wstrzyknięć)

300 mg

5 ml

1x6 peletek
1,5 cm3

Podziel na 
2x3 peletek

1x6 peletek 2x6 peletek 3x6 peletek 4x6 peletek 5x6 peletek

Objętość 
zbiorcza

1,5 cm3 3 cm3 4,5 cm3 6 cm3 7,5 cm3

Ilość 
Gentamycyny

15 mg w 0,25 
ml na 3 peletek

30 mg w 0,5 ml 
na 6 peletek

45 mg w 0,75 
ml na 9 peletek

60 mg w 1 ml 
na 12 peletek

75 mg w 1,25 ml 
na 15 peletek

Ilość 
Ryfampicyny

15 mg w 0,25 
ml na 3 peletek

30 mg w 0,5 ml 
na 6 peletek

45 mg w 0,75 
ml na 9 peletek

60 mg w 1 ml 
na 12 peletek

75 mg w 1,25 ml 
na 15 peletek

Gentamycyna & Ryfampicyna

60
mg/ml

60
mg/ml

pobrać 0,25 
ml roztworu 
Ryfampicyny
z fi olki do 
strzykawki

0,75 cm3 PerOssal®

nasączony
15 mg Gentamycyny 
rozpuszczonej w 0,25 ml

0,75 cm3 PerOssal®

nasączony
15 mg Ryfampicyny 
rozpuszczonej w 0,25 ml

Przykład: Gentamycyna & Ryfampicyna z PerOssal® 1x6

Roztwór & proszek antybiotyku (Połączona aplikacja)
Zalecenie dotyczące dawkowania*

1 ampułka 
Gentamycyny 
(120 mg rozpuszczone 
w 2 ml)

pobrać 0,25 ml 
roztworu 
Gentamycyny
z ampułki do 
strzykawki

PerOssal®

Stosowanie antybiotyków
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Uwaga
* Zalecenie dawkowania dotyczy wyników in vitro, a także wyników uzyskanych w ramach badań klinicznych. Lekarz 

prowadzący jest odpowiedzialny za ostateczną decyzję dotyczącą rodzaju i ilości odpowiedniego antybiotyku. Należy 

wziąć pod uwagę przeciwwskazania do zastosowanego antybiotyku.
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