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Kendall AMD opatrunek przeciwbakteryjny z
samoprzylepnym obrzeżem 4,4x8,3cm 10szt.
 

Cena: 525,00 pln

Opis słownikowy

Producent Kendall

Opis produktu
 

Opakowanie: 10szt.

Rozmiar: 4,4x8,3cm

Wskazania:

• Tkanki martwicze
• Rany umiarkowanie do silnie sączących
• Rany o częściowej i pełnej grubości
• Odleżyny (stadium I – IV)
• Owrzodzenia żylakowe
• Owrzodzenia cukrzycowe
• Miejsca wyjścia
• Rany szarpane i otarcia
• Rany zakażone (Standard i Plus)

W celu skutecznego leczenia odleżyn, lekarz powinien zwalczać skutki ucisku, tarcia i sił ścinających. Przeciwbakteryjne opatrunki
piankowe z obrzeżem Kendall™ AMD mają za zadanie zapobiegać powstawaniu takich powikłań jak uszkodzenia spowodowane tarciem
i działaniem sił ścinających.

Gładkość:
Tak tarcie, jak i działanie sił ścinających uznano za zjawiska wpływające na rozwój owrzodzeń odleżynowych 2, 3, 5. Siły te mogą
powodować oddzielanie skóry wokół rany od głębiej leżących tkanek, co pogarsza przebieg i wydłuża czas gojenia.

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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Przeciwbakteryjne opatrunki piankowe z obrzeżem Kendall™ AMD opracowano w sposób zapewniający gładkość i niskie tarcie. Górna
warstwa opatrunku przesuwa się swobodnie nie przenosząc niepożądanych sił na otoczenie rany. Te cechy mogą pomagać w
minimalizacji wpływu tarcia i sił ścinających na tkanki objęte odleżyną.
Przeciwbakteryjne opatrunki piankowe z obrzeżem Kendall™ AMD zapewniają niższe tarcie i ma to wpływ na zapobieganie powikłaniom.

Leczenie wysięku:
Kluczową właściwością opatrunku z punktu widzenia leczenia rany jest zdolność do wchłaniania wilgoci i utrzymania zrównoważonego
środowiska rany. Unikatowa konstrukcja przeciwbakteryjnego opatrunku piankowego z obrzeżem Kendall™ AMD zapewnia
ukierunkowane powiększanie jego objętości w celu minimalizacji przestrzeni martwej, zwiększenie chłonności wysięku i utrzymanie
wilgotnego środowiska gojenia.
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