
 
Apteka Familia

Jasienica 933, Jasienica
792 785 856 kontakt od pon do pt w godz 8:00-16:00

 
 

Opatr. AQUACEL AG Hydrofibre 10x10cm 1szt.
 

cena: 22,79 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent CONVATEC POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

Emplastri antimicrobiotica

Opis produktu
 

Wskazania:

Stosowanie zaleca się w przypadku:

ran zakażonych przewlekłych głębokich i płytkich o obfitym wydzielaniu (owrzodzenia
podudzi na tle niewydolności żylnej i tętniczej, odleżyny, zespół stopy cukrzycowej)
ran ostrych głębokich i płytkich o obfitym wydzielaniu (oparzenia skóry pośredniej
grubości (II stopień), miejsca pobrania skóry do przeszczepu, rany pourazowe, rany po
opracowaniu chirurgicznym)
niektóre rany nowotworowe (ziarniaki, przerzuty skórne, mięsaki Kaposiego i
naczyniowe) 

Można stosować w każdym etapie gojenia się ran, w tym w ranach ziarninujących. Idealnie
nadaje się do leczenia ran zakażonych oraz ran skolonizowanych przez bakterie lub zagrożone
infekcją.

Działanie:

Pochłania duże ilości wysięku oraz bakterii z rany, wytwarzając miękki, spójny żel, który
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dokładnie przylega do powierzchni rany, utrzymuje wilgoć i pomaga w usuwaniu z rany tkanki
marwticzej. Wilgotne środowisko rany i kontrola antybakteryjna wspomagają proces gojenia i
zmniejszają ryzyko wystąpienia infekcji w ranie.

Sposób użycia:

Przed nałożeniem opatrunku należy oczyścić obszar rany za pomocą odpowiedniego środka
oczyszczającego. Opatrunek powinien pokrywać skórę trochę ponad krawędzie rany. Podczas
zastosowania opatrunku w ranach głębokich, należy wypełnić ranę tylko do 80%, gdyż dzięki
swoim właściwościom opatrunek zwiększy swoją objętość, wypełniając puste przestrzenie.
Opatrunek należy zdjąć zgodnie ze wskazaniami klinicznymi (takimi jak przeciekanie,
nadmierne krwawienie, większy ból) lub po upływie maksymalnie siedmiu dni.

Opatrunek powinien zostać przykryty sterylną, chłonną gazą i odpowiednio umocowany.

 Dla ran suchych

Opatrunek należy umieścić na ranie, a następnie zmoczyć wyłącznie obszar nad raną sterylną
solą fizjologiczną (0,9% roztwór Na Cl). Zdolność pionowej absorpcji opatrunku  wspomaga
utrzymanie wilgotnego obszaru wyłącznie nad raną i zmniejsza ryzyko maceracji. Opatrunek
należy przykryć opatrunkiem nieprzepuszczającym wilgoci, aby zapobiec wyschnięciu
opatrunku, a w rezultacie jego przyklejeniu do rany.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jony srebra.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.
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