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UrgoTul Ag/Silver opatrunek kontaktowy 15x20cm - 1szt.
 

Cena: 61,50 pln

Opis słownikowy

Producent URGO Polfa

Opis produktu
 

UrgoTul Ag/Silver to opatrunek kontaktowy zwalczający szerokie spektrum zakażeń bakteryjnych, który ma postać nieokluzyjnej,
impregnowanej solami srebra siatki poliestrowwej i zbudowany jest z macierzy gojącej TLC-Ag.

Produkt wskazany jest do stosowania na rany z ryzykiem lub objawami miejscowego zakażenia bakteryjnego oraz przy leczeniu ran z
niewielką ilością wysięku.

Wskazania:
- rany ostre: rany chirurgiczne, rany pourazowe, otarcia skóry, oparzenia
- rany przewlekłe: owrzodzenia kończyn dolnych, odleżyny

Właściwości:
- można go używać w terapii podciśnieniowej (NPWT) jako warstwę kontaktową, przeciwbakteryjną, która zapobiega wrastaniu gąbki w
tkanki
- może być stosowany na rany trudno dostępne, rany głębokie, szczelinowe
- dzięki żelującej matrycy TLC umożliwia bezbolesną i bezurazową zmianę opatrunku i utrzymuje optymalnie wilgotne środowisko
- w ciągu 1 dnia usuwa 99,9% bakterii (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus)
- jest łatwy w aplikacji i pozostaje na miejscu po nałożeniu
- chroni skórę wokół rany i do niej nie przywiera, nie niszczy nowo powstałej tkanki
- przebadany klinicznie

Sposób aplikacji:
Ranę oczyścić roztworem soli fizjologicznej. Jeśli wcześniej zastosowano środek antyseptyczny, przed założeniem opatrunku ranę
przepłukać solą fizjologiczną.
Po zdjęciu folii ochronnej, opatrunek aplikować bezpośrednio na oczyszczoną ranę. Nie ma znaczenia która strona skierowana będzie do
rany - obie strony wykazują takie same właściwości.
Opatrunek można przycinać, tak aby jego rozmiar był 1-2 cm większy od brzegów rany.

UrgoTul Ag/Silver wymaga zastosowania opatrunku wtórnego, który dobiera się w oparciu o lokalizację rany i stopień wysięku. Może to
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są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
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być nieprzylepny opatrunek piankowy UrgoTul Absorb lub superabsorbcyjna pianka z silikonowym przylepcem UrgoTul Absorb Border.

Rozmiar: 15x20 cm
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