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Kompresy bawełniane niejałowe 10x10 cm 17- nitkowe
8-warstwowe x 100 szt (Matocomp)
 

Cena: 23,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 szt

Postać Kompresy

Producent TZMO

Rodzaj rejestracji Materiały opatrunkowe

Opis produktu
 

Wstęp
Kompresy bawełniane niejałowe Matocomp to produkt o wielu zastosowaniach. Są to kompresy w formie kwadratów o wymiarach 10 x
10 cm, 17-nitkowe i 8-warstwowe. Kompresy niejałowe Matocomp w 100% wykonane są z gazy bawełnianej. Ich podstawowym
zastosowaniem jest pochłanianie wilgoci i płynów ustrojowych w trakcie zabiegów medycznych i kosmetycznych. Z powodzeniem
mogą być również stosowane w zaciszu domowym – jako produkt higieniczny oraz służący do opatrywania niewielkich zranień, otarć
lub skaleczeń.
Kompresy bawełniane niejałowe to także najbardziej popularny produkt służący do zmiany opatrunku. Kompresy niejałowe są
produktem jednorazowego użytku.

Kompresy bawełniane niejałowe Matocomp przeznaczone są do stosowania w różnych dziedzinach życia:
● W praktyce lekarskiej – dla pielęgniarek i lekarzy wykonujących zabiegi diagnostyczne z udziałem płynów ustrojowych oraz krwi.
Kompresy można również poddać procesowi sterylizacji (w specjalnie przeznaczonych do tego celu sterylizatorach) i wówczas
stosować w polu operacyjnym.
● W opiece długoterminowej – m.in. do stosowania przez opiekunów pacjentów leżących, do pochłaniania płynów, wilgoci i krwi przy
zmianie opatrunku. Kompresy niejałowe Matocomp można stosować jako zewnętrzny element opatrunku, który nie ma bezpośredniej
styczności z raną. Używane w takiej formie kompresy niejałowe bardzo dobrze zabezpieczą jałowy opatrunek. Kompresy niejałowe
bawełniane stosuje się również w celu oczyszczenia skóry wokół zranienia lub głębszej rany. Duży rozmiar kompresu (10 x 10 cm)
ułatwia pracę i przyspiesza proces oczyszczania rany. Większy kompres wygodniej także zastosować jako zabezpieczenie całej rany
(nawet takiej zajmującej większą powierzchnię ciała).
● W kosmetyce – dla kosmetyczek do celów higieniczno-kosmetycznych oraz do przemywania ciała po zabiegu. Kompresów niejałowych
można używać więc w sytuacjach, gdy konieczne jest np. odkażenie skóry. Wówczas wystarczy preparat odkażający wylać na kompres
(lub, jeśli tak zaleci producent, bezpośrednio na skórę), a następnie przetrzeć powierzchnię skóry, która ma zostać odkażona.
● W domu – dla dorosłych i dzieci, do przemywania i opatrywania ran, skaleczeń i otarć oraz jako wkład chłonny zabezpieczający
wilgotną ranę. W takiej formie kompresów niejałowych używa się najczęściej w celu przytrzymania opatrunku jałowego. Najpierw więc
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ranę należy odkazić i zabezpieczyć jałowym opatrunkiem. Dopiero wówczas można sięgnąć po kompresy niejałowe.
Kompresy niejałowe mogą również być stosowane jako produkt ułatwiający przemywanie oczu niemowląt i małych dzieci. W tym celu
na powierzchnię kompresu bawełnianego niejałowego Matocomp należy wlać kilka kropli soli fizjologicznej (lub wody – najlepiej
przegotowanej) i przemywać oczy kierując się od zewnętrznego do wewnętrznego kącika. Każde oko należy przemyć oddzielnym,
czystym kompresem. Należy pamiętać, że kompresów niejałowych można używać jedynie do przemywania zdrowych oczu. W sytuacji
pojawienia się chorób lub ropienia oczu, lepiej jest zastosować kompresy jałowe.
Kompresy niejałowe nadają się także do pielęgnacji zagojonego już pępka noworodków. Wcześniej, do pielęgnacji rany, należy stosować
kompresy jałowe.

Właściwości kompresów bawełnianych niejałowych Matocomp:
● odpowiedni skręt nitki gwarantuje trwałość materiału oraz brak luźnych włókien na powierzchni kompresu;
● kompresy niejałowe Matocomp są bielone bez użycia chloru, dzięki czemu są bezpieczne dla pacjenta: nie wywołują alergii, nie
podrażniają delikatnej, wrażliwej skóry oraz zapewniają wysoki poziom czystości chemicznej;
● kompresy wykonane są z przyjemnej dla ciała bawełny, która umożliwia przepływ powietrza również pod opatrunek;
● dla zwiększenia bezpieczeństwa stosowania, brzegi kompresów składane są do środka w sposób uniemożliwiający wysnucie się luźnej
nitki z kompresu;
● kompresy niejałowe o gęstym splocie (17-nitkowe);
● kompresy niejałowe to kompresy zapakowane w opakowanie papierowe lub foliowe;
● opakowanie zawiera 100 sztuk kompresów o wymiarach 10 x 10 cm.

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