
 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 
 

UrgoTul Absorb opatrunek piankowy 10x10cm - 1szt.
 

Cena: 13,85 pln

Opis słownikowy

Producent URGO Polfa

Opis produktu
 

UrgoTul Absorb to opatrunek piankowy wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) składający się z miękkiej przylegającej warstwy
TLC połączonej z wkładką chłonną z pianki poliuretanowej i włókninowego, ochronnego podłoża poliuretanowego odpowiedni do
stosowania na rany z umiarkowanym lub dużym wysiękiem.

Wskazania:
- rany przewlekłe: odleżyny, owrzodzenia kończyn dolnych, owrzodzenia stopy cukrzycowej
- rany ostre: oparzenia, otarcia skóry, rany pourazowe, rany pooperacyjne
- miejscowe leczenie ran grzybiczych w skojarzeniu z leczeniem przeciwgrzybiczym

Właściwości:
- dzięki warstwie TLC zapewnia optymalną rekonstrukcję skóry właściwej i naskórka
- stymuluje proliferację fibroblastów
- pozwala na kontrolę wysięku rany (chłonność umiarkowana do wysokiej)
- pozwala na bezbolesną i bezurazową zmianę opatrunku
- dzięki żelującej matrycy TLC, utrzymującej optymalnie wilgotne środowisko
- może pozostawać na ranie przez okres do 7 dni - mniej zmian opatrunków zmniejsza zakłócenia w gojeniu się rany
- chroni skórę wokół rany (opatrunek zapewnia absorpcję wertykalną bez przeciekania bocznego, co zabezpiecza przed wystąpieniem
maceracji)
- nie przywiera do rany
- jest łatwy w aplikacji (pozostaje na miejscu po nałożeniu)
- przebadany klinicznie

Sposób aplikacji:
Ranę oczyścić roztworem soli fizjologicznej. W przypadku użycia wcześniej antyseptyku, przed założeniem opatrunku ranę ostrożnie
przepłukać solą fizjologiczną.

Z opatrunku zdjąć folię ochronną i miękką, przylegającą strona przyłożyć go bezpośrednio na ranę. Opatrunek można przyciąć tak aby
był ok. 1-2 cm większy od brzegów rany.

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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Opatrunek zabezpieczyć przylepcem lub bandażem.

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

Opatrunek może być stosowany jako opatrunek wtórny na ranę opatrzoną opatrunkiem UrgoTul Ag/Silver.

Rozmiar: 10x10 cm
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