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UrgoClean opatrunek oczyszczający ranę 6x6cm - 1szt.
 

Cena: 5,15 pln

Opis słownikowy

Producent URGO Polfa

Opis produktu
 

Opatrunek wykazujący działanie oczyszczające ranę zbudowany z włókien poliabsorbentu i gojącej macierzy TLC (technologia lipido-
koloidowa) wskazany do stosowania w fazie oczyszczania rany.

Wskazania:
- rany nowotworowe
- rany ostre: rany pourazowe, rany pooperacyjne, oparzenia, otarcia skóry
- rany przewlekłe: odleżyny, owrzodzenia stopy cukrzycowej, owrzodzenia kończyn dolnych

Właściwości:
- wykazuje kompleksowe działanie oczyszczające - usuwa z rany wysięk, martwicę rozpływną i obumarłe tkanki
- wchłania wysięk wertykalnie i utrzymuje go w swojej strukturze zapewniając jednocześnie ochronę skórze wokół rany
- dzięki wysokochłonnym właściwościom włókien poliakrylanu, pochłania i wiąże bakterie
- stymuluje proliferację fibroblastów
- ma właściwości hemostatyczne
- dzięki żelującej matrycy TLC utrzymuje optymalnie wilgotne środowisko rany
- jest odporny na rozciąganie, można go bezboleśnie i bezurazowo zdjąć w jednej części
- nie przywiera do rany i nie niszczy nowo powstałej tkanki
- może być używany w terapii kompresyjnej
- przebadany klinicznie

Sposób aplikacji:
Oczyścić ranę roztworem soli fizjologicznej, jeśli wcześniej zastosowano preparat antyseptyczny, ranę przepłukać należy solą
fizjologiczną.
Z opatrunku zdjąć folię ochronną i zaaplikować go bezpośrednio na ranę "lepką" stroną zwróconą w stronę rany.
Jeśli opatrunek jest za duży można go przyciąć, tak aby był ok. 1-2 cm większy od brzegów rany.

Opatrunek w fazie oczyszczania z tkanek martwiczych należy zmieniać co 1-2 dni, w kolejnych etapach - i w zależności od stanu

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
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
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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klinicznego rany i wysięku opatrunek zmieniać w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż co 7 dni.

UrgoClean stosować należy z opatrunkiem wtórnym. W zależności od stopnia wysięku i umiejscowienia rany można go dopasować
spośród nieprzylepnych opatrunków piankowych UrgoTul Absorb lub absorpcyjnych z silikonowym przylepcem UrgoTul Absorb Border.

Rozmiar: 6x6 cm
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