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Aquacel AG Foam 10 x 10 cm, opatrunek nieprzylepny, 1
sztuka
 

Cena: 23,62 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 1 sztuka

Postać opatrunek

Producent CONVATEC LIMITED

Rejestracja wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

Emplastri collagenosa

Opis produktu
 

Opis
Aquacel Ag Foam Non Adhesive to nieprzylepny opatrunek piankowy wykonany w Technologii HydrofiberTMz dodatkiem srebra.

Jedyny opatrunek piankowy ze srebrem zapewniający wspomagające proces gojenia korzyści warstwy kontaktowej wykonanej w
Technologii Hydrofiber™, komfort pianki i skuteczność antybakteryjną srebra jonowego.

Zawarte w opatrunku jony srebra dają szybkie i efektywne działanie antybakteryjne, co jest bardzo istotne podczas leczenia
ciężkich, sączących, trudno gojących się ran, odleżyn i owrzodzeń.
Warstwa opatrunku Aquacel Ag Foam ze srebrem jonowym po kontakcie z wysiękiem z rany zamienia się w żelowe środowisko,
które jest optymalne dla rany.
Wysięk z rany zostaje wchłonięty przez warstwę piankową opatrunku po czym rozpoczyna się kontrolowane, powolne
uwalnianie jonów srebra, które działają silnie antybakteryjnie.
Opatrunek zapewnia stałą aktywność antybakteryjną przez 14 dni.

Zastosowanie

Pielęgnacja skóry z ranami, odleżynami, owrzodzeniami.
Zespół chorób skóry Epidermolysis bullosa (choroba EB) - pęcherzowe oddzielanie się naskórka.

Sposób użycia
Jeżeli bezpośrednie opakowanie opatrunku jest uszkodzone, nie należy go używać. Przed założeniem opatrunku na ranę należy
dokładnie oczyścić obszar rany odpowiednim dedykowanym środkiem do czyszczenia rany a następnie zadbać o to, aby skóra wokół
rany była osuszona.

Zaleca się aby opatrunek był przynajmniej o około 1 cm większy niż obszar rany.
Podczas zakładania opatrunku należy pamiętać, aby nie dotykać dłonią chłonnej powierzchni opatrunku i w miarę możliwości z
częścią lepną.
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Opatrunek może być docinany wedle potrzeby, tak aby dokładnie dopasować go do kształtu i rozmiarów rany.
Opatrunek należy przyłożyć na ranę z zachowaniem wcześniej wspomnianej zasady 1 cm więcej aniżeli obszar rany.
W przypadku opatrunku nieprzylepnego można zastosować taśmy i plastry mocujące i zabezpieczające powierzchnię
opatrunku.
Jeżeli rana występuje w trudnych lub ciężko dostępnych miejscach np. pięty, okolice kości krzyżowej zalecamy wybranie
wyprofilowanej wersji opatrunku, najlepiej opatrunku przylepnego.

Skład
Jałowy i sterylny opatrunek Aquacel Ag Foam zawiera wcześniej wspomniane srebro jonowe (zawartość jonów srebra w części, która
ma bezpośredni kontakt z raną to 1,2%). Opatrunek został wykonany w Technologii Hydrofibre, która z jednej strony, tej zewnętrznej
składa się z wodoodpornej błony poliuretanowej oraz od strony wewnętrznej, tej mającej bezpośredni kontakt z raną. Ta część składa się
z wielu chłonnych warstw, które mają za zadanie wchłonąć wysięk z rany. Warstwa chłonna zawiera piankę poliuretanową oraz włókninę
(karboksymetyloceluloza sodowa).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Sterylność opatrunku jest gwarantowana, chyba, że bezpośrednie opakowanie opatrunku jest uszkodzone lub zostało otwarte przed
użyciem.

Przeciwwskazania
Opatrunek nie powinien być stosowany u osób z wrażliwą skórą lub/i u osób u których wystąpiła silna reakcja alergiczna na opatrunek
lub jakikolwiek z jego składników.
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