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BACTIGRAS z chlorhexydyną, 5cm x 5cm, 1szt
 

Cena: 2,18 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent SMITH & NEPHEW

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Opis

Bactigras to wyrób medyczny do stosowania na rany zagrożone infekcją np. niewielkie rany oparzeniowe, szarpane czy otarcia.
Bactigras spełnia rolę bariery pomiędzy raną a opatrunkiem dodatkowym. Umożliwia odpływ wydzieliny do wchłaniającego ją opatrunku
zewnętrznego. Antyseptyczny opatrunek z luźno utkanej gazy, nasączony jest miękką parafiną z 0,5% roztworem octanu
chlorheksydyny. Chloroheksydyna jest środkiem odkażającym stosowanym na skórę, błony śluzowe i rany. Antyseptyk, octan
chlorheksydyny uwalniany stopniowo z opatrunku działa bakteriobójczo na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne. Opatrunek
parafinowy Bactigras jest wyrobem sterylnym, przeznaczonym do jednorazowego użytku.

Zastosowanie
Wspomagająco w leczeniu i zapobieganiu infekcjom zmian skórnych, w tym ran i oparzeń.
W celu zmniejszenia ryzyka zakażenia w przypadku ran zagrożonych infekcją takich jak:
niewielkie rany oparzeniowe (maksymalnie 10% powierzchni skóry), rany szarpane, otarcia, miejsca pobrania przeszczepu i miejsca
dawcze, uszkodzenia popromienne.
Opatrunek parafinowy przeznaczony jest do stosowania u dorosłych i dzieci.

Sposób użycia
Za pomocą rękawiczek i kleszczyków usuń papier ochronny.
Nałóż opatrunek bezpośrednio na powierzchnię leczonych zmian, za pomocą kleszczy, w warunkach sterylnych.
W razie potrzeby nałóż dodatkowy opatrunek chłonny i zabezpiecz go bandażem mocującym.
Jeśli opatrunek się klei, delikatnie zmocz go sterylnym roztworem soli fizjologicznej.
Częstotliwość zmiany opatrunku jest uzależniona od warunków klinicznych (średnio: co 2-4 dni).
Stosowanie opatrunku Bactigras należy kontynuować do czasu zadowalającego wygojenia rany.

Składniki
Sterylna, luźno utkana gaza z parafiną i 0,5% roztworem octanu chlorheksydyny.
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Cechy produktu
sterylny wyrób medyczny,
rozmiar: 5 cm x 5 cm,
przepuszczalny dla powietrza i wysięku,
nie przywiera do rany.

Ważne wskazówki
Wyrób medyczny został poddany sterylizacji promieniowaniem.
Przed zastosowaniem wyrobu należy zapoznać się z instrukcją użytkowania.
Nie należy używać w przypadku uszkodzenia lub otwarcia opakowania.
Chronić przed wilgocią.
Przechowywać z daleka od promieni słonecznych.
Przechowywać w temperaturze pokojowej (<25ºC).
Produkt jednorazowego użytku.

Ostrzeżenia
Nie stosować w przypadku wrażliwości lub uczulenia na chlorheksydynę.
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