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Opatrunek Coloplast Comfeel Plus pochłaniający wysięk rany
20x20cm
 

Cena: 36,50 pln

Opis słownikowy

Producent Coloplast

Opis produktu
 

Rozmiar: 20x20cm (nr kat. 3120)

Zastosowanie:

Coloplast Comfeel Plus można stosować do leczenia ran przewlekłych z małym lub średnim wysiękiem i powierzchownych ran w
ostatnich stadiach procesu gojenia.
Coloplast Comfeel Plus to miękki i łagodny hydrokoloid pochłaniający wysięk i utrzymujący wilgotne środowisko rany zapewniające
szybsze gojenie.

Właściwości:

Szybsze gojenie dzięki uszczelnieniu i ochronie rany. Opatrunek hydrokoloidowy Comfeel Plus z alginianem jest łagodnym i
potwierdzonym rozwiązaniem wykorzystywanym do uszczelniania i leczenia ran z małym i umiarkowanym wysiękiem.

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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Wybór pewny i godny zaufania. Od 30 lat stosowanie opatrunku hydrokoloidowego Comfeel Plus jest klinicznie dokumentowane.
Obecnie Comfeel Plus to pewne i godne zaufania opatrunki standardowe wybierane przez wiele klinik leczenia ran ze względu na ich
skuteczność, wszechstronność i różnorodność.

Może być stosowany jako opatrunek pierwszego wyboru lub jako opatrunek następny Comfeel Plus można stosować bezpośrednio na
rany z wysiękiem o nasileniu od niskiego do umiarkowanego w ostatnich stadiach procesu gojenia, a także jako opatrunek następny.

Dostępny w różnych kształtach dopasowanych do każdej okolicy ciała. Opatrunki Comfeel Plus są dostępne w postaci kwadratów o
regularnych wielkościach, jak również w następujących wariantach: do stosowania w okolicy krzyżowej (Sacral), konturowy oraz
zmniejszający nacisk wywierany na tkanki (PRD), co pozwala zaspokoić różne potrzeby pacjentów.
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