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Granudacyn® żel do oczyszczania ran - 250g
 

Cena: 202,90 pln

Opis słownikowy

Producent Mölnlycke

Opis produktu
 

Żel do oczyszczania i nawilżania ostrych, przewlekłych i zanieczyszczonych ran Granudacyn®. Może być wykorzystywany również przy
oparzeniach pierwszego i drugiego stopnia oraz do nawilżania opatrunków na rany.

W swoim składzie żel zawiera kwas podchlorawy (HOCl) - naturalnie występujący w organizmie środek konserwujący, który oprócz
właściwości konserwujących zapobiega proliferacji bakterii Gram+ i Gram-, w tym MRSA, ORSA, VRSA, VRE, wirusów, grzybów i
zarodników i sprawia, że jest to produkt odpowiedni do irygacji ran. 

Produkt może być stosowany do 90 dni po otwarciu.

Zastosowanie:
- na przetoki i ropnie
- na rany operacyjne (śródoperacyjne i pooperacyjne)
- na rany przewlekłe o dowolnej głębokości, np. owrzodzenie stopy cukrzycowej, odleżyna, żylne owrzodzenie goleni itp.
- na rany ostre, skaleczenia, po ugryzieniu, szarpane, otarcia
- na krytycznie skolonizowane rany
- urazy tkanek miękkich
- na rany na chrząstkach, ścięgnach, więzadłach i/lub kościach
- na ubytki takie jak ucho, nos, gardło
- na wrzodzenie popromienne

Właściwości:
- mechanicznie oczyszcza ranę
- ma neutralne pH
- produkt hipotoniczny promujący osmolizę i pękanie komórek
- wolny od zarazków

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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- redukuje nieprzyjemny zapach z ran
- wolny od metali ciężkich
- nie cytotoksyczny ani drażniący

Opakowanie: 250 g
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