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UrgoTul Absorb Border opatrunek piankowy 13x13cm - 1szt.
 

Cena: 22,15 pln

Opis słownikowy

Producent URGO Polfa

Opis produktu
 

Piankowy, samoprzylepny opatrunek zbudowany jest z miękkiej, przylepnej warstwy TLC połączonej z miękką wkładką chłonną z
przepuszczalnej dla gazów poliuretanowej pianki i cienkiej, wodoodpornej warstwy z silikonowym przylepcem na brzegach.

Produkt wykonany został w technologii TLC (lipido-koloidowej) wskazany do stosowania na rany z umiarkowanym i dużym wysiękiem.

Wskazania:
- rany ostre: oparzenia, otarcia skóry, rany pourazowe, rany pooperacyjne
- rany przewlekłe: odleżyny, owrzodzenia kończyn dolnych, owrzodzenia stopy cukrzycowej

Właściwości:
- wykazuje wysoki stopień chłonności, co zapobiega maceracji skóry
- warstwa TLC zapewnia optymalną rekonstrukcję skóry właściwej i naskórka
- dzięki żelującej matrycy TLC utrzymuje optymalnie wilgotne środowisko
- stymuluje proliferację fibroblastów
- pozwala na bezbolesną i bezurazową zmianę opatrunku
- dobrze dopasowuje się do różnych kształtów rany
- łatwy i wygodny w aplikacji i używaniu
- nie przywiera do rany, nie niszczy nowo powstałej tkanki
- nie wymaga wtórnego przytrzymania opatrunku, pozostaje na miejscu po nałożeniu
- chroni skórę wokół rany
- jest wodoodporny
- przebadany klinicznie

Sposób aplikacji:
Ranę oczyścić roztworem soli fizjologicznej. Jeśli wcześniej użyto środka antyseptycznego, przed założeniem opatrunku, ranę należy
ostrożnie przepłukać solą fizjologiczną.
W celu poprawienia adhezyjności opatrunku, odtłuścić i osuszyć skórę wokół rany.
Z opatrunku zdjąć folię ochronną i miękką, przylegającą stroną przyłożyć go bezpośrednio na ranę. Samoprzylepny silikonowy brzeg
powinien znajdować się min. 1 cm od rany.

W zależności od stopnia wysięku i jej stanu klinicznego, opatrunek należy zmieniać co 2-4 dni. W zależności od stanu rany, maksymalny
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czas przez jaki opatrunek może pozostać na ranie wynosi do 7 dni.

Opatrunek UrgoTul Absorb Border może być stosowany jako opatrunek wtórny po uprzednim zaopatrzeniu rany innym opatrunkiem np.
UrgoClean, AugoClean Ag lub Urgotul Ag/Silver, a także stosowany samodzielnie na rany bez cech infekcji.

Rozmiar: 13x13 cm
Rozmiar warstwy chłonnej: 8,4x8,3 cm
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