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Го забрзува заздравувањето по орално-хируршка интервенција и третман

За отворени рани и отворени сутури

Болни места

Го заштитува јазикот од иритација предизвикана од конците за шиење на раната

Заштитува од болка предизвикана од ортодонтските помагала

Го заштитува премачканиот лак кој содржи флуор или чувствителните заби

Го освежува вкусот по хируршка процедура

Карактеристики и придобивки

Овој производ е заштитен завој за преврска на интраорални рани 
кој не содржи еугенол.

Напреден концепт во интраорална преврска

Заштитува интраорални рани од храна, бактерии и чад од цигари

Помага при хемостаза

Го заштитува јазикот од иритација предизвикана 

од конците за шиење на раната

Цврста спојливост со помош на хидрофилен полимер

Лесно се сече во различни форми / големини

Самолеплив со плунка

Ја намалува болната иритација во устата

Безбеден и лесен за употреба

Вкусот на нане ја намалува халитозата

Содржи витамин Е

Помага при хемостаза

Изберете каде да се користи

Применлива во усната шуплина за заштита на интраорални рани

Имплантирање ЕкстракцијаХирургија Паро

Протези Стоматитис Афти Иритатори

Принципи на интерактивност

Апсорпција на вишок излачување

Премногу секрет ја прави раната мека

Ја штити раната од инфекција, надворешни стимуланси

Храна, цигари, фактори на инфекција

Заздравувачките фактори остануваат на површината на раната

Ја штити раната од температурни варијабли

Ексудати

Рана

Блокира надворешни супстанции

Изолацијата го подобрува крвниот проток и циркулацијата и ги прави 
клетките поактивни.

Фактори на раст на белите крвни клетки, макрофаги 
и протеолитички ензимски, клетки.

Надворешен стимуланс

Леплива 
страна

Заштитна 
страна 



Големина

Код

1 кутија со 20 парчиња

Црвена

25x15mm

AG-202A

1 кутија со 20 парчиња

Ментол

50x15mm

AG-205A

• Упатство 

1 Навлажнувајте ја раната со стерилен или физиолошки раствор.

2 Исечете ја Ora-Aid во соодветна форма и големина.

3 Малку отстранете ја влагата со газа на раната.
   Прекумерното лачење може да ја намали јачината на лепливост 
   и времето на употреба.

4 Отстранете ја проѕирната хартија која се одлепува и нанесете ја на раната.

5 Нежно притискајте Ora-Aid 5 до 10 секунди додека Ora-Aid се залепува на 
   раната (во зависност од околностите, повторувајте го притискањето).

Упатства и начин на чување

• Начин на чување

на подвижна мукоза и јазик премногу плунка и крв на сува рана

хронични воспаленија 
на гингивата кои и по 1 месец 

не заздравуваат

формиран простор
поради лошо лепење

1 Чувајте го производот на температура од 1º-35ºC подалеку од директен извор 

   на сончева светлина или топлина.

2 Следете ги условите за чување за да се одржат правилните перформанси 
   на производот (лепливост, апсорпција)

Случаи на неправилна употреба

Препораки за користење на производот

Во споредба со подвижната мукоза, 
времето на прицврстеност е поголемо 
ако се постави на прикрепена гингива 
во горна и долна вилица.

Внимание

1 Ако почувствувате оток, алергиска реакција, вознемирен стомак или други знаци на 

   инфекција, консултирајте го вашиот лекар

2 Не го користете на длабоки рани со обемно крварење

3 Не ја отстранувајте Ora-Aid на сила. Лепливата страна автоматски се одлепува кога 

  сосем ќе се разгради

 4 Отстранете ја заштитната страна од раната

5 Особено внимавајте да ја извадите заштитната страна пред легнување или кај мали 

   деца (под 5 години)

• Претпазливост пред употреба

• Претпазливост при употреба

1  Ве молиме внимателно прочитајте ги упатствата пред употреба

2  Не го користете производот ако е oштетен или контаминиран пред употребата
    (некои меурчиња може да се создадени при процесот на производство, безопасни се)

3  Ова медицинско помагало е за еднократна употреба; ако се користи повторно, 
    може да предизвика инфекција, вкрстена инфекција и воспаление.

*Иако лепливоста на Ora-Aid трае повеќе од четири часа, 

 фактичката временска употреба зависи од усната средина

Состав на производот

Количина

Боја

3800 
денари 4800 

денари 



Periodontal Pak                                       Ora-Aid

Тест на акутна 
системска токсичност

MLT Тест

Тест за цитотоксичност Супхронична 
системска токсичност

Клинички податоци

Periodontal Pack (лево) и Ora-Aid (десно) аплицирани
по модифициран Видманов флап

Визуелна аналогна скала на оценка од пост-оперативна болка

Извештаи од тестови

Сертификати за квалитет



Клинички случај Клинички случај

 

 

 

Case by Dr. kim jaeyoon Case by Dr. Rodem Dental Clinic

Френектомија

Case by Dr. Leeyoungseok Dental Clinic Case by Dr. Leeyoungseok Dental Clinic

Случај од стоматолошката 
клиника Лијангсек

земено ткиво за графт палатинална страна 
по аплицирање Ora-Aid

донаторско место по 1 седмица

инсерција на графт аплицирање Ora-Aid по зашивање една седмица пост-оп

Случај на д-р Ким Јаејоон

донаторско место преврзано 
со Ora-Aid

донаторско место 
после 1 седмица

#45 #46 отсуство на 
прикрепена гингива/инсерција на 

слободен гингивален графт и шиење

после
 6 месеци

Случај на д-р Ким Јаејоон

истата регија 
после 3 седмици

Случај на стоматолошката клиника 
Лијангсек

пред интервенција подготовка за операција на 
пародонтален флап

шиење

преврска со Ora-Aid после 1 седмица после 3 седмици

Операција на пародонтален флап

Случај на стоматолошка клиника 
Родем

#14,15 шиење после обработката 
на пародонталниот џеб

нанесена Ora-Aid 
(25 мм x 15 мм големина)

користен ласер за изведба на 
лабијална френектомија

нанесена  Ora-Aid која е проѕирна и 
естетска тенка за минимизирање

 на чувство на иритација. 

Продолжување на клиничка коронка / ПКК

поставениот заштитен завој на 
третираната регија обезбедува 

намалување на постоперативната 
болка. Блокирани надворешни 

стимуланси.

Субепителијален сврзноткивен графт

Слободен гингивален графт

земен графт од палатинална регија

место каде е поставен графтот 
заштитено со Ora- Aid



Case by Dr. Amos

 #15 посета поради болка 

Case by Dr. Central Dental Clinic

Case by Dr. Central Dental Clinic

Case by Dr. KimYooHwan Dental Clinic

Case by Dr. Leeyoungseok Dental Clinic

Клинички случај Клинички случај

залепена Ora-Aid да се спречи 
понатамошна инфекција

и ја олеснува болката

Екстракција 1

Екстракција 2

Инцизија и дренажа

Трауматска повреда на мукозна мембрана

Случај на Централна 
стоматолошка клиника

палатинална страна импактиран 
прекуброен заб по инцизија на 

мукоза, отстранет прекубројниот заб

Палатална страна 
по апликација на Ora-Aid

после 2 седмици

Случај на Централна 
стоматолошка клиника

#12 по екстракција формиран е 
крвен коагулум и направена

 хемолиза за 24 часа

нанесена Ora-Aid на отворената 
алвеола да се заштити 

крвниот коагулум

по 7 дена може да се види 
растење и формирање

гранулационо ткиво

Случај на стоматолошка клиника
Кимјуван

нанесена Ora-Aid 
(25 мм x 15 мм големина)

се отстранува дренажата, 
се нанесува  Ora-Aid

да се спречи пародонтитис

промена предизвикана 
по операција (засеци од протези, 

самокаснување и др.)

Случај на стоматолошка клиника
Лијунгсеок

шавови над Ora-Aid да се задржи подолго 
на местото до нејзина апсорпција. Ora-Aid 

е прилично ефективен како завој кај крвави 
и влажни рани заштитувајќи ги на подолго време 
кога е сошиен над над изложениот Bond Apatite,

дозволува пролиферација на мекото 
ткиво над графтот.

Случај на д-р Амос Јахав

Коскен графт 1

Коскен графт 2

#24 екстракција нанесен графт на Bond Apatite исечена Ora-Aid во соодветна 
форма и големина

поставување парче Ora-Aid на 
изложениот Bond Apatite

10 дена пост-оперативно 
комплетно затворање

на изложената празнина 
со пролиферација на мекото 

дефектот

Случај на д-р Амос Јахав

#36 искршен, со болка екстракција и алвеоларен 
дебридман

алвеоларно графтирање со 
Bond Apatite (Augma)

Вадење на конците. Може да се 
забележи пролиферација на мекото 

ткиво над графтот.

после 10 дена

10 11
фиксациони сутури да го задржат 

заштитниот завој Ora-Aid на местото 
додека да настане пролиферација 

на сврзно ткиво кое ќе го 
затвори дефектот
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Case by Dr. kim jaeyoon

Case by Dr. Good Morning Dental Clinic

Case by Dr. Good Morning Dental Clinic

Case by Dr. Yedameun Dental Clinic

Клинички случај Клинички случај

по имплантирање и шиење преврска со Ora-Aid после 7 дена

Case by Dr. kim jaeyoonИмедијантно имплантирање

Случај на д-р Ким Јајун

пред имплантирање имплантирање по интервенцијата и сутурирање, 
преврска со Ora-Aid

Имплантација 1

одличен крвен коагулум 
формиран следниот ден

после 2 седмици после 1 месец

Случај на Стоматолошка клиника 
Гуд Морнинг

панорамска слика да се одреди 
локацијата на имплантот

чистење на хируршкото место
и контрола на крварење по 
поставување на имплантот

сечење на Ora-Aid за да се 
залепи соодветно

аплицирање од десна страна 
(времето на задржување зависи од 

методот на прицврстување)

аплицирање на лева страна постоперативна панорамска 
слика

Имплантирање 2

Имплантирање 3

Случај на Централна 
стоматолошка клиника

Случај на д-р Ким Јајун

Случај на стоматолошка клиника
Једемен

преврска со Ora-Aid

после 10 дена

Имплантирање во два чекора 1

Имплантација во два чекора 2

по имплантирање 
во два чекора и Ora-Aid

Луј Батон

Случај на Стоматолошка 
клиника Гуд Морнинг

превивање со Ora-Aidисечена Ora-Aid во соодветна 
форма и големина

после 10 денапо имплантирање и шиење

по имплантирање и шиење
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заштитен завој со Ora-Aid

Case by Dr. Good Morning Dental Clinic

Case by Dr. Seo jeong Dental Clinic 

Case by Good Morning Dental Clinic

после 10 дена од отстранување 
на Ora-Aid и Periodontal Pak 

Клинички случај Клинички случај

Case by Dr. Seo jeong Dental Clinic Ora-Aid и Periodontal Pak 1

Случај на Стоматолошка клиника 
Сео јеонг

 нанесен "auto-tooth bone graft" 
и мембрана (апсорбент)

#16 поставување на имплант

шиењепред операција

со поставување на Ora-Aid под 
Periodontal Pak се спречува формирање 

на наслаги и се олеснува болката
(отстранувањето на Periodontal 

Pak од хируршкото место, најчесто 
предизвикува болка затоа што 

се лепи со свила)

поставен Ora-Aid заштитен, 
завој за намалување на болката

и контрола на крварење. поставен  
Periodontal Pak врз Ora-Aid

Ora-Aid и Periodontal Pak 2

зашивање

Случај на Стоматолошка клиника 
Сео јеонг

# 22, 23, 24, 25 имплантирање
проверена ширина 

од 7 до 10 мм

се користи коскен графт и 
синтетичка коска да се поправат 

скршените делови 

се аплицира Ora-Aid за брзо 
формирање крвен коагулум

се продолжува времето на 
лепливост со користење

Periodontal Pak преку Ora-Aid

Привремена протеза 1

Привремена протеза 2

Случај на д-р Карлос Адриано

#11, 13, 21, 22 екстракциja коскен графт #21, 22 екстракциja

шиење

#21, 22 се лепи Ora-Aid 
на хируршкото место по аплициран 

коскен графт

#21, 22 се зашива со Ora-Aid 
да се заштити од губење 

на коскениот графт

#11, 13 се лепи  Ora-Aid на 
местото (ја штити алвеолата, 

помага при олеснување на болка)

#11, 13 се става Ora-Aid 
по шиење

со користење на  Ora-Aid се 
заштитува регијата околу 

хируршкото место и се отстранува 
болката предизвикана од 

привремената протеза

после 10 дена се отстранува 
Ora-Aid и Periodontal Pak

 Ora-Aid е тенка лента и нема 
никакво влиание на просторот 

помеѓу протзата и непцето. 
Овозможува брзо опоравување 

кај пациентите поради 
амортизационата улога за време

на периодот на адаптација.

Ora-Aid ја намалува иритацијата 
на гингивалното ткиво
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П. Треба да се отстрани заштитниот слој?
Ora-Aid се состои од два слоја, заштитен и леплив слој.
Кога слојот за лепење целосно ќе се распадне од влага/плунка во устата, 
заштитниот слој автоматски паѓа.
Затоа заштитниот слој не треба да се отстранува со сила.

П. Не лепи добро? / Брзо паѓа?
Најчесто ова се случува со лошо лепење на површината на раната и 
афектираната зона. Исечете Ora-Aid во соодветна форма и големина според 
раната. Кога се прилепува Ora-Aid, треба да постои и мало количество 
влажност.

Ако има преголема влажност,внимателно отстранете ja со газа на раната и 
нежно притискајте Ora-Aid 5-10 секунди за да се залепи цврсто.
Исто така им препорачуваме на клиентите да ја залепуваат Ora-Aid на тврдото 
ткиво. Ако ја лепите на мекото ткиво, може да не трае долго поради движењето 
на мускулите на мекото ткиво. 

П. Колку вообичаено трае функцијата на лепилото?
Вообичаено Ora-Aid останува околу 4-6 часа на раната. Но зависи и до случајот, 
затоа што околностите на залепување не се секаде исти.

П. Состојки?
Направена е од полимери, меѓу кои хидроксиетил целулоза.
Сите сурови материјали се на листата на KP&USP стандарди.

П. Може ли да остане повеќе од 2-3 дена?
Времетраењето на лепливоста на Ora-Aid е нормално 4-6 часа на раната.
Главната цел на Ora-Aid е да се зголемат природните ефекти на заздравување на 
оралното ткиво со зачувување на факторите за раст преку апсорпција на 
излачувањето, особено во почетокот. Покрај тоа, таа обезбедува заштита на 
областа на раната од секундарна инфекција.
Преку оваа рана фаза на заштита за неколку часа, таа може да помогне со 
ефект на почетно заздравување на раните.

П. Може да се користи без конци или да се зашие во ткивото?
Не препорачуваме. Подобро е да се користи Ora-Aid после шиење. Ora-Aid не е 
мембрана што може да се користи во оралното ткиво.

Case by Dr. Seo jeong Dental Clinic 

Прашања и одговори


