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UrgoClean Ag opatrunek ze srebrem 10x10cm - 1szt.
 

Cena: 22,40 pln

Opis słownikowy

Producent URGO Polfa

Opis produktu
 

Antybiofilmowy opatrunek UrgoClean Ag wykorzystuje technologię TLC, która jest wzbogacona siarczanem srebra. W kontakcie z
wysiękiem z rany uwalnia on jony srebra (stąd nazwa TLC Ag).

Opatrunek wskazany jest do stosowania na rany ostre: oparzenia, rany pourazowe, rany chirurgiczne oraz na rany przewlekłe: odleżyny,
owrzodzenia kończyn dolnych, owrzodzenia stopy cukrzycowej.

Wyrób zbudowany jest z włókien poliakrylanu oraz matrycy TLC Ag, zapewnia to działanie antybiofilmowe opatrunku oraz kompleksowe
działanie oczyszczające. Produkt wskazany jest do stosowania na rany z objawami miejscowej infekcji lub z ryzykiem zakażenia, z
biofilmem lub z martwicą rozpływną.

Właściwości:
- miejscowo zwalcza zakażenie, zmniejszając liczbę bakterii w ranie
- silne działanie antybiofilmowe i antybakteryjne m.in. wobec Staphylococcus aureus, MRSA, Streptococcus pyogenes i Pseudomonas
aeruginosa,
- wykazuje kompleksowe działanie oczyszczające (usuwa wysięk z rany, martwicę rozpływną i obumarłe tkanki)
- dzięki synergii działania włókien poliabsorbentu (poliakrylanu) i jonów Ag + usuwa biofilm i zapobiega jego rekonstrukcji
- może być używany w terapii kompresyjnej
- dzięki żelującej matrycy TLC, utrzymującej optymalnie wilgotne środowisko pozwala na bezbolesną i bezurazową zmianę opatrunku
- produkt przebadany klinicznie

Działanie przeciwbakteryjne o szerokim spektrum już po 30 minutach wobec głównych szczepów - przebadane na 40 szczepach
bakteryjnych kolonizujących ranę, w tym szczepach opornych na antybiotyki (MRSA, VRE, bakterie wytwarzające β-laktamazy).

Sposób użycia:
Ranę oczyścić roztworem soli fizjologicznej. W przypadku wcześniejszego zastosowania antyseptyku, przepłukać solą fizjologiczną.

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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Po 4 tygodniach stosowania opatrunek UrgoClean AG można zastąpić opatrunkiem UrgoStart Plus Pad w rozmiarze 10x12 cm lub 
15x20 cm.

UrgoClean Ag wymaga zastosowania opatrunku wtórnego. Jego dobór jest uzależniony od stopnia wysięku i umiejscowienia rany, może
to być UrgoTul Absorb lub UrgoTul Absorb Border.

Rozmiar: 10x10 cm
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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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