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Granudacyn® roztwór do płukania i oczyszczania ran -
1000ml
 

Cena: 102,60 pln

Opis słownikowy

Producent Mölnlycke

Opis produktu
 

Granudacyn® roztwór do płukania, oczyszczania i nawilżania ostrych, przewlekłych i zanieczyszczonych ran oraz oparzeń pierwszego i
drugiego stopnia.

Preparat zawiera w swoim składzie naturalnie występujący w ludzkim organizmie konserwant - kwas podchlorawy (HOCl) zapewniający
trwałość roztworu, który można stosować przez 60 dni od otwarcia i zapobiega namnażaniu się bakterii Gram+ i Gram-, w tym MRSA,
ORSA, VRSA, VRE, wirusów, grzybów i przetrwalników.

Roztwór Granudacyn® ułatwia mechaniczne usuwanie mikroorganizmów i martwych komórek, co wspomaga szybką eliminację często
nieprzyjemnego zapachu oraz oczyszczaniu rany. Roztwór można pozostawić w ranie w celu nawilżenia jej tkanki.

Właściwości:
- gotowy do użycia roztwór do płukania
- neutralne pH
- nietoksyczny i niedrażniący
- nie wymaga neutralizacji ani wypłukiwania
- okres trwałości - 24 miesiące po wyprodukowaniu i 60 dni od otwarcia
- bezpieczny i stabilny
- ułatwia oddzielenie i usunięcie zaschniętych opatrunków z ran
- przed użyciem można roztwór ogrzać do temperatury ciała
- można stosować w połączeniu ze środkiem Granulox®

Zastosowanie:
- rany przewlekłe o dowolnej głębokości np. owrzodzenia w zespole stopy cukrzycowej, odleżyny, żylne owrzodzenie goleni itp.

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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- ostre rany, skaleczenia, rany po ugryzieniach, rany szarpane, otarcia
- rany chirurgiczne (śródoperacyjne i pooperacyjne)
- rany na chrząstkach, ścięgnach, więzadłach i/lub kościach
- oparzenia do 2 stopnia
- odczyny i rany popromienne
- przetoki i ropnie
- w jamach ciała, np. w uchu, w nosie czy w gardle
- rany krytycznie skolonizowane
- urazy tkanek miękkich

Opakowanie: 1000ml
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