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Granugel żel 15 g (tuba)
 

Cena: 10,05 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 15 g (tuba)

Postać żel

Producent CONVATEC POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis

Granugel jest jałowym żelem złożonym z hydrokoloidów (pektyna, karboksymetyloceluloza sodowa)umieszczonych w przezroczystym
lepkim podłożu.

Wskazania
Granugel przeznaczony jest do leczenia ran o niepełnej lub pełnej grubości skóry,takich jak owrzodzenia podudzi i odleżyny. Żel tworzy
wilgotne środowisko sprzyjające procesom gojenia, które wspomaga autolizę tkanek martwiczych.

Skład
GranuGel jest jałowym żelem złożonym z hydrokoloidów (pektyna, karboksymetyloceluloza sodowa) umieszczonych w przezroczystym
lepkim podłożu.

Sposób użycia
Dokładnie przemyć ranę woda destylowaną, fizjologicznym roztworem soli lub innymi środkami stosowanymi rutynowo. Osuszyć
zdrową skórę wokół rany. Odkręcić zakrętkę tuby i usunąć biały pierścień zabezpieczający. Za pomocą zakrętki przebić błonę
zamykającą otwór tuby. Preparat należy wprowadzić bezpośrednio do rany. Nie wypełniać jamy rany powyżej poziomu otaczającej
skóry. Optymalne środowisko sprzyjające gojeniu rany można uzyskać pokrywając ranę opatrunkiem zatrzymującym wilgoć. Preparat
Granugel należy zmieniać, gdy opatrunek zaczyna przeciekać lub za podczas rutynowej zmiany opatrunku. Żel usuwa się za pomocą
fizjologicznego roztworu soli. Zaleca się jednak zmianę preparatu nie rzadziej niż co trzy dni w wilgotnych ranach martwiczych, a co
siedem dni w czystych ranach ziarninujących.

Uwaga
Leczenie owrzodzeń w przebiegu cukrzycy powinno obejmować oznaczanie poziomu glukozy we krwi oraz odbarczenie miejsc
narażonych na ucisk.
Ze względu na wytwarzane przez opatrunek wilgotne środowisko, sprzyjające usuwaniu tkanek martwiczych, rana może wydawać się
większa podczas kilku pierwszych zmian opatrunku.
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Przeciwwskazania
Nie należy stosować u chorych wrażliwych na żel lub na jeden z jego składników.
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