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HydroTac - jałowe, opatrunki piankowe z hydrożelem
10x10cm op. 10 szt.
 

Cena: 97,60 pln

Opis słownikowy

Producent HARTMANN

Opis produktu
 

Producent: Hartmann

Opakowanie: 10szt. (10x10cm)
nr katalogowy: 685832

Zastosowanie

Do zaopatrywania ran trudno gojących się, zarówno sączących jak i relatywnie suchych, w fazie ziarninowania i epitelializacji doskonale
nadaje się do stosowania w połączeniu z terapią kompresyjną w przypadkach owrzodzeń podudzi pochodzenia żylnego.

Charakterystyka:

- HydroTac® jest kombinacją opatrunku piankowego z hydrożelem.    Podstawą opatrunku jest pianka poliuretanowa. Warstwę
opatrunku od strony rany stanowi hydrożel. Warstwa hydrożelu ma postać siatki, co pozwala na swobodne przejście wysięku do
chłonnej warstwy piankowej.
- Pianka poliuretanowa szybko wchłania nadmiar wysięku rany i zamyka go w swojej strukturze. Nie oddaje go nawet pod wpływem
terapii uciskowej.
- Hydrożel uwalnia wilgoć do rany utrzymując w niej wilgotne środowisko, sprzyjające ziarninowaniu i odbudowie nabłonka.
- Hydrożel zapobiega przyklejaniu się opatrunku do rany.  Zmiany opatrunku przebiegają bezboleśnie.
- Warstwa hydrożelu daje opatrunkowi efekt początkowej przylepności „Initial Tack”. Dzięki temu zakładanie opatrunku staje się dużo
prostsze.
- Od strony zewnętrznej opatrunek pokryty jest wodoodporną folią poliuretanową, chroni ranę przed wnikaniem drobnoustrojów
chorobotwórczych, nie utrudnia jednak przepływu powierza i pary wodnej.

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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