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Opatr. GRANUFLEX Extra Thin 15x15
 

cena: 15,30 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 hydrocolloidosa

Opis produktu
 

Wskazania:

Można stosować w przypadkach takich jak: 

rany przewlekłe - odleżyny (I-IV stopnia), owrzodzenia podudzi;
rany ostre - rany chirurgiczne (pooperacyjne , miejsca pobrania przeszczepów skóry),
rany urazowe (np. niewielkie otarcia, rany szarpane), oparzenia I i II stopnia, miejsca po
wycięciach zmian skórnych
przewlekłe i ostre rany z małą ilością wysięku, rany naskórkujące.

 

Działanie:

Opatrunek pod działaniem wydzielin z rany tworzy wilgotne środowisko sprzyjające procesom
gojenia, wchłania płyny wysiękowe oraz wspomaga autolizę tkanek martwiczych.

Sposób użycia:

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.apteka-familia.pl


 
Apteka Familia

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

 
Rozmiar plastra powinien być tak dobrany, aby umożliwić pokrycie rany z 2 cm marginesem
zdrowej skóry.

UWAGA: Opatrunek wchłania płyny wysiękowe dlatego tworzący się żel może być widoczny
pod postacią pęcherzyka pod zewnętrzną powierzchnią opatrunku. 

1. Usunąć ze spodniej powierzchni opatrunku silikonowy papier zabezpieczający. Unikać
dotykania palcami samoprzylepnej powierzchni.

2. Nałożyć na ranę opatrunek ruchem rozwijającym. Nie naciągać opatrunku.
3. Dla zapewnienia właściwego przylegania wygładzić i docisnąć opatrunek wzdłuż

brzegów rany.
4. W razie potrzeby zabezpieczyć brzegi opatrunku hypoalergicznym plastrem.
5. Aby usunąć opatrunek należy jedną ręką ucisnąć skórę, a drugą unieść brzeg opatrunku. 

 

Nie zaleca się pozostawiania tego samego opatrunku przez okres dłuższy niż 7 dni.

Ze względu na wytwarzane przez opatrunek środowisko sprzyjające autolizie tkanek
martwiczych rana może wyglądać na większą po kilku pierwszych zmianach opatrunku.

Przeciwwskazania:

Nie wskazane stosowanie w przypadku zakażeń beztlenowcami.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić przed niską temperaturą i wysoką
wilgotnością.

Działania niepożądane:

Do rzadko obserwowanych działań niepożądanych zalicza się podrażnienie i/lub macerację
skóry, nadmierne ziarninowanie i reakcje alergiczne.
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