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BACTIGRAS z chlorhexydyną, 10cm x 10cm, 1szt
 

Cena: 4,69 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent SMITH & NEPHEW

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Opis

Bactigras, opatrunek parafinowy, jałowy

Wyrób medyczny.
Antyseptyczny opatrunek parafinowy z gazy z chlorheksydyną.
Nie przywiera do rany, przepuszcza powietrze i redukuje ryzyko kolonizacji bakterii.

Rozmiar: 10 x 10 cm.

Skład
Sterylna, luźno utkana gaza z parafiną i 0,5% roztworem octanu chlorheksydyny.

Działanie
Bactigras jest opatrunkiem o specjalnym splocie gazy, nasyconym białą, miękką parafiną i 0,5% roztworem octanu chlorheksydyny.
Opatrunek spełnia rolę bariery pomiędzy raną, a opatrunkiem wtórnym, umożliwiającym przepływ wydzieliny do chłonnego opatrunku
wtórnego. Jest to antyseptyczny opatrunek parafinowy z gazy, zawierający chlorheksydynę, która stanowi antyseptyczną barierę, o
szerokim spektrum działania.

Wskazania
Wyrób medyczny Bactigras stosowany jest w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia u ran zagrożonych infekcją, przy niewielkich ranach
oparzeniowych (max. 10% powierzchni skóry), ranach szarpanych, otarciach, miejscach pobrania przeszczepu i miejscach dawczych,
uszkodzeniach popromiennych.

Sposób użycia wyrobu medycznego
Oczyścić i przygotować ranę zgodnie ze standardami postępowania.
Wybrać odpowiedni opatrunek lub otworzyć opakowanie w miejscu nacięcia.
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Używając pęsety i rękawiczek usunąć papier ochronny w przypadku rolki.
Pokryć powierzchnię rany pojedynczą warstwą opatrunku.
Zastosować dodatkowy opatrunek absorbcyjny, mocując go przylepcem lub bandażem.
Bacrigras może zostać na ranie w trakcie zmiany opatrunku chłonnego. Częstość zmiany opatrunku zależy od stanu klinicznego (od raz
na dobę do dwóch razy na tydzień).
Jeżeli opatrunek przywiera do rany można go zwilżyć fizjologicznym roztworem soli kuchennej i delikatnie usunąć z rany.

Przeciwwskazania i środki ostrożności
Nie stosować na rany większe 10% powierzchni ciała.
Nie stosować w przypadku wrażliwości lub uczulenia na chlorheksydynę.
Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznego
Może wystąpić zapalenie skóry, uczulenie kontaktowe lub uczulenie na światło. Rzadko opisywano reakcje anafilaktyczne na
chlorheksydynę.
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