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Kompresy gazowe jałowe 17-nitkowe 8-warstwowe 7 x 7cm
x 3 szt (Matocomp)
 

Cena: 1,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 3 szt

Postać Kompresy

Producent TZMO

Rodzaj rejestracji Materiały opatrunkowe

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kompresy bawełniane jałowe (sterylne) Matocomp to jeden z produktów, który może być wykorzystywany przy przygotowywaniu
tradycyjnych opatrunków. Kompresy zostały w 100% wykonane z bawełny – materiału przyjemnego dla skóry i umożliwiającego
swobodną cyrkulację powietrza.
Kompresy bawełniane jałowe są chłonne i gładkie, dzięki czemu bardzo dobrze nadają się do stosowania w przypadku opatrywania ran
krwawiących. Kompresy jałowe to produkt jednorazowego użytku.

Kompresy jałowe sterylne zwyczajowo stosowane są do opatrywania ran, skaleczeń, oparzeń oraz tamowania krwawień. Należy
zastosować je zawsze, gdy zaistnieje ryzyko wniknięcia do rany drobnoustrojów (wirusów i bakterii). Następnie, po opatrzeniu rany przy
użyciu warstwy jałowej można zabezpieczyć opatrunek kompresem niejałowym.

Kompresów jałowych można używać wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba zachowania sterylnych warunków opatrywania ran:
● w praktyce lekarskiej – kompresy jałowe sterylne przeznaczone są do stosowania bezpośrednio na rany i oparzenia oraz do tamowania
krwawień. Kompresy Matocomp mogą być także stosowane w trakcie zabiegów medycznych z udziałem krwi oraz płynów ustrojowych.
Nadają się również do stosowania przez lekarzy i pielęgniarki w polu operacyjnym. Kompresy jałowe zapewniają zachowanie sterylnych
warunków, są również odporne na wysoką temperaturę.
● przy opiece długoterminowej (m.in. nad pacjentami leżącymi) – do pochłaniania płynów, wilgoci i krwi przy zmianie opatrunku lub jako
zabezpieczenie rany. Kompresy jałowe tradycyjnie stosuje się jako opatrunek nakładany bezpośrednio na ranę. Można również używać
ich w celu oczyszczenia skóry wokół zranienia lub głębszej rany. Po oczyszczeniu rany i nałożeniu na nią opatrunku z kompresu
sterylnego dobrze jest wzmocnić go przy użyciu kompresów niejałowych. Nie są one sterylne, nie powinny więc znaleźć się
bezpośrednio przy ranie. Dobrze jednak chłoną wilgoć i zabezpieczają ranę oraz sterylny, jałowy opatrunek.
Opakowanie kompresów jałowych Matocomp zawiera kompresy o wymiarach 7x7 cm. Idealnie nadają się więc do opatrywania ran o
mniejszej powierzchni.
● w gabinetach kosmetycznych – do celów higieniczno-kosmetycznych oraz do przemywania ciała przed i po zabiegu. Kompresów
jałowych można używać we wszystkich sytuacjach, wymagających odkażenia skóry. Bezpośrednio na nią wystarczy wówczas
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zastosować preparat odkażający (lub, jeśli tak zaleci producent, preparat można zaaplikować od razu na skórę). Następnie dobrze jest
przetrzeć powierzchnię skóry, która ma zostać odkażona przy pomocy kompresu sterylnego. Daje to pewność, że oczyszczona
powierzchnia pozostaje sterylna i możliwe jest przeprowadzenie odpowiedniego zabiegu kosmetycznego (również inwazyjnego).
● w domu – dla dorosłych i dzieci, do przemywania i opatrywania ran, skaleczeń i otarć oraz jako wkład chłonny zabezpieczający
wilgotną ranę. W takiej formie kompresu jałowego używa się najczęściej bezpośrednio na ranę. Następnie opatrunek z takiego kompresu
można zabezpieczyć dodatkowo stosując odpowiednio przygotowany kompres niejałowy.
Kompresów sterylnych Matocomp można także używać do przemywania oczu niemowląt i dzieci – również w sytuacji schorzeń lub
ropienia. Wówczas należy pamiętać, aby przemywać oczy zawsze od zewnętrznego kącika w kierunku wewnętrznego. Należy także
stosować czysty, oddzielny kompres do każdego oka.

Właściwości gazy bawełnianej jałowej Matocomp:
● odpowiedni skręt nitki gwarantuje trwałość materiału oraz brak luźnych włókien na powierzchni kompresu;
● kompres jałowy Matocomp jest bielony bez użycia chloru (nadtlenkiem wodoru), dzięki czemu jest bezpieczny dla pacjenta: nie
wywołuje alergii, nie podrażnia delikatnej, wrażliwej skóry oraz zapewnia wysoki poziom czystości chemicznej;
● kompres wykonana jest 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 z niej
luźnej nitki;
● zaleca się chronić kompresy przed działaniem wilgoci i światła;
● kompresy jałowe o gęstym splocie (17-nitkowe, 8-warstwowe).

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