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Opatr. BACTIGRAS 10x10cm 1szt.
 

cena: 6,10 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent SMITH & NEPHEW

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania:

Stosowanie powierzchniowe. Zalecany do szerokiego zakresu ran z istniejącym ryzykiem
zakażenia lub zakażonych łącznie z ogólnie stosowanymi lekami przeciwbakteryjnymi.
Opatrunek stosujemy na:

niewielkie oparzenia i poparzenia,
skaleczenia, oytarcia i niewielkie ubytki skóry, miejsca pobrania i nałożenia
przeszczepów skórnych, 
owrzodzenia podudzi.

 

Działanie:

Spełnia rolę bariery pomiędzy raną a opatrunkiem wtórnym, umożliwiającym przepływ
wydzieliny do chłonnego opatrunku wtórnego. Działa przeciwbakteryjnie.

Sposób użycia:
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1. Oczyścić i przygotować ranę zgodnie ze standardami postępowania
2. Otworzyć opakowanie w miejscu nacięcia a następnie używając pincety i rekawiczek

usunąć papier ochronny.
3. Nałożyć opatrunek na ranę. Jeśli to konieczne zastosować chłonny opatrunek wtórny i

zabezpoieczyć go bandażem lub przylepcem.

 

USUWANIE:

1. Bactigras może zostać na ranie podczas zmiany wtórnego opatrunku chłonnego.
Częstotliwość zmiany Bactigras zależy od stanu klinicznego rany od jednego razu na
dobę do dwóch razy na tydzień. 

2. Jeżeli opatrunek przywiera do rany można go zwilżyć roztworem soli fizjologicznej i
delikatnie usunąć.

 

Skład:

Opatrunek o specjalnym splocie gazy jest nasycony białą, miękką parafiną i 0,5% roztworem
octanu chlorhexydyny.

Przeciwwskazania:

Nie stosować na rany większe niż 10% powierzchni ciała oraz przy nadwrażliwości na
którykolwiek składnik leku. Stosować ostrożnie u noworodków zwłaszcza tych urodzonych
przedwcześnie. 

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Działania niepożądane:

Czasami może wystąpić zapalenie skóry, uczulenie kontaktowe lub uczulenie na światło 
Rzadko reakcja anafilaktyczna na chlorhexydynę.
Może powodować chemiczne oparzenia skóry.

 

Interakcje:

Nie stosować łącznie z mydłem, innymi preparatami anoniowymi jak również z jodkiem
potasu. Należy unikać stosowania łącznie z utleniającymi środkami do odkażania ran. 
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Informacje ogólne:

Plaster jednorazowego użytku.
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