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UrgoClean Ag opatrunek ze srebrem, 10 x 10 cm, 1 sztuka
 

Cena: 22,39 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 1 sztuka

Postać opatrunek

Producent LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SP. Z O.O.

Rejestracja wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

Emplastri antimicrobiotica

Opis produktu
 

Opis
Opatrunek UrgoClean Ag 10 cm x 10 cm, w postaci sterylnej, włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką
chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi. Opatrunek pokryty jest miękką, przylegającą matrycą gojącą
impregnowana srebrem. Matryca TLC-Ag zapewnia ochronę przeciwbakteryjną i z łatwością zamienia się w żel, pomagając w ten
sposób w drenażu resztek martwiczych. Opatrunek ten wykorzystuje wiązania cieplne w celu powiązania włókien poliakrylanu, które są
ułożone równolegle do powierzchni rany w uporządkowany sposób. Dzięki temu, produkt UrgoClean Ag posiada charakterystyczne
właściwości pochłaniania i zatrzymywania tkanek martwiczych z rany, pomagając również w opanowaniu niewielkich krwawień.
Dodatkowo, jony Ag+ nadają opatrunkowi UrgoClean Ag działanie przeciwbakteryjne, które może zmniejszać ilość bakterii w okolicach
rany.

Zastosowanie
Opatrunek UrgoClean Ag jest wskazany do miejscowego leczenia ran:

Przewlekłych:

-owrzodzeń kończyn dolnych,
-odleżyn,
-owrzodzeń stopy cukrzycowej

Ostrych

-oparzeń,
-ran pourazowych,
-ran chirurgicznych

Ran z wysiękiem zagrożonych zakażeniem lub objawami miejscowej infekcji: począwszy od stadium oczyszczanie.

Sposób użycia

Oczyścić ranę, następnie przepłukać roztworem soli fizjologiczne przed nałożeniem opatrunku UrgoClean, jeśli wcześniej
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stosowano antyseptyk,
Zdjąć folię ochronną,
Przyłożyć miękką, przylegającą stronę opatrunku UrgoClean do rany,
Opatrunek UrgoClean można przyciąć jałowymi nożyczkami, aby w razie potrzeby dostosować wielkość opatrunku do rany
Przykryć opatrunek UrgoClean drugim opatrunkiem.

Opatrunki UrgoClean należy zmieniać co 1 do 2 dni w fazie oczyszczania rany z tkanek martwiczych, a następnie w miarę potrzeby (nie
rzadziej niż co 7 dni), w zależności od objętości wysięku i stanu klinicznego rany.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na srebro

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 Przeznaczone do jednorazowego użytku,
Ze względu na brak wystarczających danych, stosowanie produktu u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, nie jest zalecane,
Nie zaleca się równoczesnego stosowania z innymi miejscowymi terapiami.

 

Galeria
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