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UrgoStart Plus Pad opatrunek skracający czas leczenia ran
15x20cm - 1szt.
 

Cena: 84,35 pln

Opis słownikowy

Producent URGO Polfa

Opis produktu
 

UrgoStart Plus Pad to zbudowany z macierzy gojącej TLC-NOSF i włókien poliabsorbentu (poliakrylanu) opatrunek o dużym rozmiarze
wykazujący działanie oczyszczające i skracający czas leczenia (nawet o 100 dni) odpowiedni do stosowania na większe rany.

Wskazania:
- rany przewlekłe np. owrzodzenia w zespole stopy cukrzycowej, owrzodzenia kończyn dolnych, odleżyny
- niegojące się rany ostre
- na rany bez cech infekcji, z wysiękiem, w każdej z faz gojenia ran (począwszy od fazy oczyszczania z martwicy rozpływnej aż do
całkowitego wyleczenia)

Właściwości:
- skraca czas gojenia i leczenia rany dzięki technologii TLC-NOSF
- utrzymuje i tworzy w ranie sprzyjające procesowi gojenia optymalnie wilgotne środowisko pobudzające działanie najwazniejszych
komowrek biorących udział w procesie gojenia
- oczyszcza ranę z martwicy rozpływnej, wysięku oraz obumarłych tkanek dzięki włóknom poliabsorbentu
- wchłania wysięk wertykalnie i zatrzymuje go w swojej strukturze
- tamuje niewielkie krwawienia
- umożliwia bezurazowe zdejmowanie w całości i zmianę opatrunku
- dzięki miękkości i dopasowywaniu się do rany jest wygodny i praktyczny w zastosowaniu
- chroni skórę wokół rany

Sposób aplikacji:
Ranę oczyścić zgodnie z procedurami. Gdy wcześniej zastosowano antyseptyk, przed założeniem opatrunku ranę ostrożnie przepłukać
solą fizjologiczną.

Zdjąć z opatrunku folię i przyłożyć go bezpośrednio na ranę. Opatrunek można przyciąć tak aby był ok. 1-2 cm większy od brzegów rany.

Opatrunek w trakcie fazy oczyszczania rany z martwicy rozpływnej należy wymieniać co 1-2 dni, następnie w zależności od objętości

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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wysięku i stanu klinicznego rany. Maksymalny czas przez jaki może pozostać na ranie wynosi do 7 dni.

Opatrunek UrgoStart Plus pad wymaga zastosowania opatrunku wtórnego. W zależności od lokalizacji rany i poziomu wysięku może to
być UrgoTul Absorb lub UrgoTul Absorb Border.

Rozmiar: 15x20 cm
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