
 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 
 

Convatec Granuflex - opatrunek hydrokoloidowy 20x20cm
1szt.
 

Cena: 29,00 pln

Opis słownikowy

Producent Convatec

Opis produktu
 

Granuflex to opatrunek hydrokoloidowy, spełniający wymogi nowoczesnej koncepcji leczenia ran. Zapewnia wilgotne środowisko
leczenia i pochłanianie wysięku.

Jest przeznaczony do leczenia ran ostrych i przewlekłych, ran ziarninujących z małym lub średnim wysiękiem.

Można go stosować na różnych etapach gojenia rany.

Granuflex ogranicza produkcję wysięku z rany, działając na zasadzie opatrunku hydroaktywnego

BUDOWA OPATRUNKÓW GRANUFLEX I DZIAŁANIE:

Granuflex jest zbudowany z 3 hydrokoloidów zawieszonych w macierzy polimerowej:
- KARBOKSYMETYLOCELULOZA SODOWA - wchłania wilgoć
- ŻELATYNA - wspomaga utrzymanie wilgotnego środowiska
- PEKTYNA - zapewnia niskie pH 

Hydrokoloidy wchodzą w reakcję z wysiękiem z rany:
- Pochłaniają wysięk
- Powodują obniżenie pH
- Tworzą lekko kwaśne środowisko
- Utrzymują wilgotne środowisko gojenia
- Wyraźnie zmniejszą dolegliwości bólowe - dzięki ochronie zakończeń nerwowych
- Aktywują fibrynolizę

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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- Niski poziom tlenu - stymuluje aktywność makrofagów, uwalnianie czynników angiogenetycznych, ziarninowanie rany Niski poziom pH
- stymuluje aktywność makrofagów, hamuje rozwój infekcji 

Rozmiar:  20x20cm
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