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ATRAUMAN AG 5x5cm 1 szt.
 

Cena: 5,22 PLN

Opis produktu
 

ATRAUMAN AG 5cm x 5cm 1 sztuka

Do leczenia ran przewlekłych, takich jak owrzodzenie żylne podudzi, owrzodzenie w przebiegu stopy cukrzycowej oraz odleżyn.

Atrauman Ag to nieprzywierająca warstwa kontaktowa. Materiał nośny składa się z włókien poliamidowych pokrytych srebrem
elementarnym. Jest impregnowany maścią na bazie triglicerydów (tłuszczów obojętnych) niezawierającą substancji czynnych. Miękki,
cienki i łatwy do układania materiał nośny zapewnia dobry kontakt z podłożem rany. Powierzchnia materiału nośnego i maść
zapobiegają przyklejaniu się opatrunku do rany, dzięki czemu można go atraumatycznie zmieniać. Atrauman Ag działa jak opatrunek
barierowy z maścią zawierający srebro. Maść chroni brzegi rany, zapobiegając maceracji. Nie zawiera substancji czynnych ani parafiny.

Zastosowanie:
Do leczenia ran przewlekłych, takich jak owrzodzenie żylne podudzi, owrzodzenie w przebiegu stopy cukrzycowej oraz odleżyn. Nadaje
się również do leczenia ostrych oparzeń maksymalnie II stopnia.

Sposób użycia:
Należy wyjąć Atrauman Ag wraz z dwiema papierowymi nakładkami osłaniającymi z opakowania jednostkowego i w razie potrzeby
odpowiednio przyciąć go do wielkości rany, aby zaaplikować go z zachowaniem warunków sterylności.
Atrauman Ag powinien wystawać poza ranę i mieć w przybliżeniu wielkość zbliżoną do rozmiarów opatrunku wtórnego. Usunąć
nakładkę osłaniającą z jednej strony. Można albo przyłożyć opatrunek stroną bez papieru do rany, a następnie usunąć pozostałą
nakładkę osłaniającą, albo za pomocą sterylnej pincety lub sterylnych rękawiczek zdjąć opatrunek Atrauman Ag z drugiej nakładki
osłaniającej i przyłożyć go do rany.
W celu pochłaniania wydzieliny z rany należy na opatrunku Atrauman Ag zastosować odpowiedni jałowy opatrunek wtórny (opatrunek
chłonny lub superabsorpcyjny) zgodnie z jego instrukcją stosowania.
Opatrunek Atrauman Ag powinien być zmieniany podczas każdej zmiany opatrunku. Czas użycia opatrunku nie powinien przekraczać
siedmiu dni.
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Materiał nośny składa się z elementarnego srebra w osłonie wykonanej z włókien poliamidowych. Jest impregnowany maścią na bazie
trójglicerydów (tłuszczów obojętnych) niezawierającą substancji czynnych. Maść zawiera (według INCI):
Caprylic/Capric/Myristik/Stearic Triglyceride; Bis-diglycerylpolyacyladipate-2 i Macrogol 2000.
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