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Debrisoft® kompres do opracowywania ran 10x10cm
 

Cena: 36,20 pln

Opis słownikowy

Producent Lohmann-Rauscher

Opis produktu
 

Debrisoft to niemal bezbolesna metoda opracowania ran, umożliwiająca szybkie i łatwe usuwanie tkanki martwiczej i wysięku z rany
oraz łusek i zrogowaciałego naskórka ze skóry wokół rany.

Kompres Debrisoft przeznaczony jest do użytku przy opracowaniu ran powierzchownych, przewlekłych i ostrych oraz skóry wokół rany,
a także wtórnie gojących się ran pooperacyjnych, owrzodzeń cukrzycowych, odleżynowych, tętniczych i żylnych. Produkt stosuje się
również do wchłaniania wysięku, tkanki martwiczej i zrogowaciałego naskórka podczas opracowywania rany.

Produkt należy stosować do chwili całkowitego wyczyszczenia rany, gdy rana przeszła z fazy oczyszczania w fazę ziarninowania.
Prowadzi on do bardzo dobrego wyniku nawet w przypadku silnie zrogowaciałych  martwiczych nalotów, jeśli uprzednio leczono je
autolitycznie. Chroni nowo utworzoną tkankę ziarninującą i wzrost nowych komórek nabłonkowych

Miękką stronę włóknistą Debrisoft można zwilżać dowolnym dostępnym na rynku roztworem do płukania ran. W razie potrzeby można
go stosować przy każdej zmianie opatrunku. Produkt nie pozostaje na ranie.

Właściwości
- Miękkie włókna zapewniają prawie bezbolesne zastosowanie, zwiększając akceptację ze strony pacjenta
- Produkt daje szybko widoczne rezultaty.
- Pochyłe końcówki włókien usuwają z rany tkankę martwiczą, nie uszkadzając przy tym tkanki zdrowej.
- Włókna zbierają również łuski oraz zrogowaciały naskórek wokół rany.

Skład produktu:
100 % poliester, niebielony
100 % poliakryl (nie zawiera kalafonii ani produktów pochodnych)

Uwaga: produkt jednorazowego użytku, nie może być powtórnie dezynfekowany i używany.
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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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