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Paski do zamykania ran Steri-strip (6mm/3mm x 75mm) x
8szt
 

Cena: 14,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 8 szt

Postać Plastry

Producent 3M VISCOPLAST

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Steri-strip w postaci pasków do zamykania ran to produkt bardzo łatwy w użyciu, który jest nieinwazyjny i skuteczny w
działaniu. Ma hipoalergiczną warstwę klejącą, poza tym wyróżnia się wytrzymałością. Jego niewątpliwą zaletą jest możliwość
wykorzystania w warunkach domowych czy nawet w trudniejszych warunkach w czasie wycieczki czy podróży.

Na co są paski do zamykania ran Steri-strip? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest zamykanie i zabezpieczanie ran o
różnej długości. Paski do zamykania ran Steri-strip sprawdzić mogą się między innymi w przypadku niewielkich urazów, cięć czy ran.
Można je stosować po wypadkach w zamian szwów, ale mogą również być stosowane po operacjach jako dodatkowa warstwa
zabezpieczająca przed rozchodzeniem się zastosowanych szwów. Umożliwiają połączenie brzegów rany i w konsekwencji jej
zamknięcie i zabezpieczenie, zastępując bardziej inwazyjną metodę, jaką jest szycie. Poprzez zamknięcie rany paski Steri-strip wspierają
jej leczenie oraz redukują ryzyko, że powstaną nieestetyczne blizny. Każdy pasek Steri-strip wykonany jest z materiału wyróżniającego
się elastycznością i wytrzymałością. Jako warstwę klejącą paska do skóry wykorzystano klej hipoalergiczny, dzięki czemu udało się
zminimalizować ryzyko reakcji alergicznej na produkt. Paski na rany Steri-strip zabezpieczają ranę i ją zamykają, ale jednocześnie nie
ograniczają przepływu powietrza, gdyż są oddychające.

W opakowaniu znajduje się 8 szt. pasków do zamykania ran Steri-strip. Rozmiar pasków do zamykania ran to 6 mm/3 mm x 75 mm – w
opakowaniu znaleźć można 5 pasków do zamykania ran Steri-strip o wymiarach 3 mm x 75 mm, a także 3 paski do zamykania ran Steri-
strip o wymiarach 6 mm x 75 mm, dzięki czemu łatwiej dobrać optymalną wielkość pasku do manej rany.

W jaki sposób należy prawidłowo korzystać z pasków do zamykania ran Steri-strip? Procedura jest bardzo prosta i powinien poradzić
sobie z nią każdy, jednak należy przestrzegać dokładnie wytycznych producenta. Zanim pacjent sięgnie po paski Steri-strip powinien
dokładnie miejsce rany oczyścić, zdezynfekować oraz osuszyć. Następnie listek paska należy zgiąć w miejscu perforowanej linii oraz
oderwać jego krawędź. Paski należy umieszczać prostopadle do rany, starając się je przykleić do skóry w taki sposób, aby łączyły się
brzegi rany. Aplikację pasków Steri-strip zaczynamy od środkowej części rany, następnie przenosimy się ku jej krawędziom. Paski należy
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aplikować na skórę w niewielkich odległościach od siebie – najlepiej przyklejać paski Steri-strip w odległościach wynoszących zaledwie
2-3 mm.

Paski do zamykania ran Steri-strip mają przeciwwskazania. Nie powinno się przyklejać pasku na ranę zabrudzoną czy tym bardziej na
ranę zainfekowaną. Nie jest to również produkt, z którego powinno się korzystać w przypadku ran kłutych. Paski Steri-strip nie powinny
być też umieszczane na skórze nadmiernie owłosionej, poza tym nie jest wskazane ich przyklejanie do skóry wilgotnej lub tłustej.

Charakterystyka

Przeznaczone do zabezpieczania i zamykania ran różnej długości. Pomoc w leczeniu małych cięć i ran bez konieczności szycia.
Zamykają i zabezpieczają ranę, łączą brzegi ran, wspierając ich leczenie. Zmniejszają ryzyko powstawania blizn, co potwierdzają
dobre efekty kosmetyczne.
Wykonane z wytrzymałego i delikatnego materiału, nieinwazyjne. Są łatwe w użyciu, aplikacja nie stanowi problemu również w
warunkach domowych. Oddychające, zamykające ranę i jednocześnie zapewniające dostęp powietrza. Zastosowanie
hipoalergicznego kleju zmniejsza ryzyko alergii.
Przed umieszczeniem pasków na skórze oczyść, zdezynfekuj i delikatnie osusz opatrywane miejsce. Paski do zamykania ran nie
mogą być stosowane w miejscach zabrudzonych, zainfekowanych, lub w przypadku ran kłutych. Nie wolno ich umieszczać na
skórze tłustej, wilgotnej, nadmiernie owłosionej czy pod naprężeniem. Pamiętaj, żeby dobrać odpowiednią wielkość pasków do
rany.
Opakowanie zawiera:

5 sztuk 3mm x 75 mm
3 sztuki 6 mm x 75 mm

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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