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SORBACT ABSORPTION DRESSING 10x10cm*1szt
 

Cena: 14,83 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent ABIGO MEDICAL AB

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Opis

Sorbact, opatrunek absorbcyjny wiążący bakterie jest przeznaczony do bezpiecznego i skutecznego leczenia wszelkiego rodzaju
przewlekłych i trudno gojących się ran umiarkowanie i silnie sączących się.

Metoda zastosowana w produktach Sorbact opiera się na tym, że w obecności wody powierzchnie hydrofobowe (odpychające wodę)
wiążą się ze sobą. Ze względu na zawartość wysoce hydrofobowego związku zielone włókno produktów Sorbact wiąże mikroorganizmy
hydrofobowe, takie jak bakterie szczepów Staphylococcus aureus (w tym gronkowiec złocisty oporny na metycylinę), Streptococcus, E.
coli, Pseudomonas aeruginosa oraz grzyby, takie jak Candida albicans. Mikroorganizmy te są usuwane z rany przy każdej zmianie
opatrunku. Organizmy niehydrofobowe nie zostaną związane ani usunięte z rany. Kliniczne znaczenie tego zjawiska nie jest znane.

Sorbact, Kompres wiążący bakterie jest przeznaczony do ran umiarkowanie sączących.

Wskazania
Przewlekłe owrzodzenia
Epidermolysis bullosa

Działanie
Sorbact jest przeznaczony do ran pooperacyjnych, urazowych i płytkich ran otwartych, przetok, owrzodzeń spowodowanych uciskiem,
owrzodzeń cukrzycowych i żylnych. Opatrunek Sorbact zawiera wysoce hydrofobowy związek zielone włókno, który wiąże
mikroorganizmy hydrofobowe, takie jak bakterie szczepów Staphylococcus aureus (w tym gronkowiec złocisty oporny na metycylinę),
Streptococcus, E. coli, Pseudomonas aeruginosa oraz grzyby, takie jak Candida albicans. Mikroorganizmy te są usuwane z rany przy
każdej zmianie opatrunku.

Sposób użycia
Ranę należy zaopatrzyć zgodnie z lokalnie przyjętą praktyką kliniczną.
Produkt Sorbact należy wyjmować z opakowania, przestrzegając zasad aseptyki.
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Istotne jest zapewnienie bezpośredniego kontaktu zielonego włókna z powierzchnią rany.
W przypadku Sorbact Surgical Dressing (Sorbact opatrunek chirurgiczny) usunąć folię ochronną ze spodniej strony opatrunku i przyłożyć
opatrunek do rany. Docisnąć krawędzie opatrunku i usunąć z wierzchu folię stabilizującą. Rozpocząć w miejscu niebieskiego
oznaczenia.
W przypadku ran otwartych produkty Sorbact należy stosować tak, aby zapewnić bezpośredni kontakt z całą powierzchnią rany.
Rozłożyć jeden kompres lub taśmę z gazy (lub więcej kompresów/taśm), a następnie wyłożyć/wypełnić jamę rany. Nie upychać gęsto.
W przypadku ran otwartych i przetok należy zawsze pozostawiać wystającą część opatrunku, tak aby można go było łatwo usunąć. Jeśli
jest zalecane przycięcie taśmy z gazy Sorbact, pozostawić przycięty koniec poza przetoką, aby wystające włókna bawełniane nie dostały
się do wnętrza przetoki.
W zależności od stopnia wysięku przykryć ranę odpowiednim opatrunkiem wtórnym (nie dotyczy Sorbact Surgical Dressing opatrunek
chirurgiczny).
Częstość zmieniania opatrunku zależy od stopnia wysięku. Opatrunek należy zmieniać przynajmniej dwa razy w tygodniu.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować produktów Sorbact u osób ze stwierdzoną wrażliwością na którykolwiek ze składników produktu.

Ostrzeżenia
Jeżeli leczony stan pogarsza się lub nie ulega poprawie, należy skonsultować się z lekarzem.
Nie używać ani nie sterylizować ponownie.
Jeśli opatrunek jest przycinany, należy wyrzucić wszystkie otwarte i niewykorzystywane opatrunki.
Nie należy używać, jeśli jałowe opakowanie zostało otwarte lub uszkodzone.
Zieloną hydrofobową powierzchnię opatrunku należy zawsze nakładać bezpośrednio na ranę, aby zapewnić odpowiednie wiązanie
mikroorganizmów do opatrunku.
Wilgotne środowisko rany jest konieczne, aby zapewnić działanie produktu Sorbact i uniknąć jego ewentualnego przyklejenia się do rany.
Jeśli opatrunek wyschnie lub przyklei się do rany, należy zwilżyć lub zmoczyć opatrunek, aby ułatwić jego usunięcie i uniknąć naruszenia
gojącej się rany.
Nie należy stosować produktów Sorbact z tłustymi maściami, kremami ani roztworami hydrofobowymi (np. środkami do oczyszczania
ran), ponieważ zmniejszają one skuteczność wiązania mikroorganizmów hydrofobowych.
Tylko do stosowania zewnętrznego.
Produkty Sorbact nie zawierają włókna radiocieniującego i nie należy ich używać podczas operacji inwazyjnych.
Należy usunąć produkty Sorbact przed zabiegiem radioterapii.
Po zabiegu można nałożyć nowy opatrunek.
Produkty Sorbact można stosować podczas obrazowania metodą rezonansu magnetycznego.
Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zawartość:
1 opatrunek

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C
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