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Leukoplast Cuticell Paraffin opatrunek specjalistyczny 5 szt x
5 cm
 

Cena: 13,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 5 szt

Postać Plastry

Producent ESSITY

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Chroń oparzenia i wszelkie rany wysiękowe za pomocą sterylnego kompresu, który nie przylega do rany, a jednocześnie pozwala
bezpiecznie się zagoić pomimo zmian opatrunku!

Charakterystyka
Leukoplast Cuticell Paraffin jest ekonomiczną alternatywą dla tradycyjnego leczenia ran płaczących
Sterylny opatrunek jest impregnowany miękką parafiną, aby uniknąć przyklejenia się do rany i umożliwić bezbolesną zmianę opatrunku.
Nie zawiera lateksu. Pozwala ranie oddychać i odprowadza wysięk do zewnętrznego opatrunku chłonnego. Zapewnia wilgotne
środowisko i wspiera proces gojenia. Materiał składa się z bawełnianej gazy o otwartym splocie.
Zalety Leukoplast®Cuticell paraffin

Idealny do stosowania na rany wysiękowe
Odprowadza wysięk do zewnętrznego opatrunku chłonnego
Nie przykleja się do rany, więc zmiana opatrunku jest bezbolesna
Pozwala ranie oddychać, nie zawiera lateksu
Po przycięciu do optymalnego rozmiaru, krawędzie opatrunku pozostają nienaruszone i nie ulegają zniszczeniu
rozmiar: 5 x 5 cm, ilość sztuk w opakowaniu: 5

Kiedy stosować
Leukoplast Cuticell paraffin ro opatrunek kontaktowy stosowany w leczeniu w leczeniu ran wysiękowych, takich jak drobne oparzenia,
miejsca przeszczepu skóry, rany po utracie skóry, rany szarpane i otarcia, a także owrzodzenia nóg.

Łatwy w użyciu także w warunkach domowych, zapewnia bezbolesną zmianę.
1. Usuń folię ochronną
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2. Nałóż opatrunek bezpośrednio na ranę
3. Wygładź i ostrożnie dociśnij
4. Zdejmij górną folię ochronną
Należy stosować z dodatkowym opatrunkiem chłonnym.

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