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GRANUFLEX EXTRA THIN (10cm x 10cm) - 1szt.
 

Cena: 7,17 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 1 szt.

PRODUCENT CONVATEC POLSKA SP. Z O.O.

REJESTRACJA WYRÓB MEDYCZNY

SUBSTANCJA
CZYNNA

Emplastri hydrocolloidosa

Opis produktu
 

Opis produktu
RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny

PRODUCENT: ConvaTec

ILOŚĆ: 1 szt.

Granuflex Extra Thin opatrunek hydrokoloidowy cienki

DZIAŁANIE:
Granuflex Extra Thin to hydrokoloidowy opatrunek o cienkiej strukturze, redukujący ryzyko uszkodzeń związanych z tarciem. Odpowiedni
na rany świeże jak i na ostatnim etapie gojenia. 
Cechy produktu:
Cienka poliuretanowa warstwa chroni ranę przed drobnoustrojami
Odpowiedni jako opatrunek pierwotny i wtórny
Redukuje ryzyko uszkodzeń skóry związanych z tarciem
Przezroczysta warstwa zewnętrza pozwala na łatwe kontrolowanie przebiegu procesu gojenia się
Elastyczny, dopasowuje się do kształtu ciała
Nie uszkadza nowo powstałych tkanek
Odpowiedni do opatrywania ran odleżynowych I i II stopnia

WSKAZANIA:
Rany odleżynowe, owrzodzenia, rany ostre na ostatnim etapie gojenia się
Świeże rany z niewielkim wysiękiem
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DAWKOWANIE:

Zgodnie z zaleceniem lekarza.
Zakładanie opatrunku Granuflex® Extra Thin:
• Usuń papier zabezpieczający z warstwy kontaktowej opatrunku, unikając jednocześnie dotykania tej powierzchni.
• Delikatnie i bez naciągania rozwiń opatrunek nad powierzchnią rany.
• Nałóż opatrunek na właściwe miejsce i przytrzymaj przez 30 sekund, aby zapewnić dobre przyleganie.
• Granuflex® Extra Thin powinien być zmieniany w zależności od potrzeb klinicznych, ale nie może być utrzymywany na ranie dłużej niż 7
dni (sygnałem do zmiany opatrunku jest moment, gdy ilość zgromadzonego pod opatrunkiem wysięku będzie większa aniżeli jego
możliwości chłonne; pęcherz z wysiękiem/wybrzuszenie zbliży się do brzegów opatrunku lub nastąpi wyciek).
Usuwanie opatrunku Granuflex® Extra Thin:
• Przyciśnij skórę dłonią i ostrożnie podnieś róg opatrunku.
• Następnie ciągnij w kierunku horyzontalnym – aż do ostatecznego usunięcia (opa¬trunek będzie się rozciągał).
• W przypadku delikatnej skóry zdejmuj opatrunek stopniowo, od jednego rogu do całkowitego usunięcia, przy użyciu roztworu soli
fizjologicznej lub sterylnej wody wpuszczanych pomiędzy skórę a przywierającą warstwę opatrunku.
• W razie konieczności delikatnie przemyj ranę roztworem soli fizjologicznej lub sterylną wodą celem usunięcia pozostałego żelu.

SKŁAD:
opatrunek hydrokoloidowy

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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