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Lignina w arkuszach 37x57 cm 5 kg (wysoki stopień
wybielenia)
 

Cena: 87,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 5 kg

Postać Materiały opatrunkowe

Producent HARTMANN

Rodzaj rejestracji Materiały opatrunkowe

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Lignina w arkuszach 37 x 57 cm Pehazell sprzedawana w opakowaniach o wadze 5 kg to produkt higieniczny. Jest bardzo dobrym
materiałem opatrunkowym. Może posłużyć do miejscowej dezynfekcji skóry przed zabiegami i iniekcjami. Lignina ma duże właściwości
chłonne, może być stosowana do odsączania wydzielin ciała. Nadaje się również do opatrywania drobnych ran. Produkt jest czysty
chemicznie – nie wywołuje podrażnień.
Każdy arkusz ligniny jest produktem jednorazowego użytku.
Lignina w arkuszach Pehazell jest niełamliwym, równomiernie marszczonymi i niepylącym.

Lignina w arkuszach Pehazell (czyli sprasowana wata celulozowa sprzedawana w formie arkuszy) przeznaczona jest do stosowania na
wiele sposobów. Od lat wykorzystywana jest w gabinetach lekarskich, szpitalach, gabinetach dentystycznych czy salonach
kosmetycznych. Nie wywołuje podrażnień, jest hipoalergiczna – stąd też utrzymuje się tak duża popularność tego produktu. Lignina w
arkuszach Pehazell może posłużyć m.in.:

● W medycynie – dla pielęgniarek i lekarzy wykonujących zabiegi diagnostyczne z udziałem płynów ustrojowych oraz krwi. Lignina w
arkuszach Pehazell posłuży do odsączania płynów i wydzielin przed wykonaniem zabiegu.
● W gabinetach stomatologicznych – lignina w arkuszach Pehazell może być stosowana do odsączania śliny w trakcie
przeprowadzanych zabiegów.
● W opiece długoterminowej (m.in. domowej, nad pacjentami niesamodzielnymi) – m.in. do stosowania przez opiekunów pacjentów
leżących, do pochłaniania płynów, wilgoci i krwi przy zmianie opatrunku. Ligninę w arkuszach Pehazell można stosować jako zewnętrzny
element opatrunku, który nie ma bezpośredniej styczności z raną. Używana w takiej formie lignina bardzo dobrze wzmacnia i
zabezpiecza jałowy opatrunek. Ligninę w arkuszach Pehazell można również zastosować w celu oczyszczenia skóry wokół zranienia lub
głębszej rany. Duże arkusze są bardzo chłonne, co ułatwia pracę i przyspiesza proces oczyszczania rany. Większy arkusz wygodniej
także zastosować jako zabezpieczenie całej rany (nawet takiej zajmującej większą powierzchnię ciała).
● W gabinetach kosmetycznych – dla kosmetyczek do celów higieniczno-kosmetycznych oraz do przemywania ciała po zabiegu. Ligniny
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w arkuszach Pehazell można używać więc w sytuacjach, gdy konieczne jest np. odkażenie skóry. Wówczas wystarczy preparat
odkażający wylać na arkusz ligniny Pehazell (lub, jeśli tak zaleci producent, bezpośrednio na skórę), a następnie przetrzeć powierzchnię
skóry, która ma zostać odkażona. Rozwiązanie takiej jest bardzo ekonomiczne.
● W domu – dla dorosłych i dzieci, do przemywania i opatrywania ran, skaleczeń i otarć oraz jako wkład chłonny zabezpieczający
wilgotną ranę. W takiej formie ligniny w arkuszach Pehazell używa się najczęściej w celu przytrzymania opatrunku jałowego. Najpierw
więc ranę należy odkazić i zabezpieczyć jałowym opatrunkiem. Dopiero wówczas można sięgnąć po arkusz ligniny Pehazell. Można
także wykorzystać ją jako podkład poporodowy. Lignina w arkuszach Pehazell jest miękka i przyjemna w dotyku. Przepuszcza powietrze,
dlatego też podczas jej stosowania położnica zachowuje duży komfort. Stosowanie ligniny zaleca się jednak nie tylko kobietom w
połogu, ale też jako zabezpieczenie łóżeczka noworodka – do stosowania np. pod prześcieradło. Chłonne właściwości ligniny sprawią,
że skutecznie zabezpieczy ona materac oraz ramę łóżeczka przed pojawiającymi się wydzielinami, które wydostały się z pieluszki.
Arkusze ligniny Pehazell mogą również okazać się przydatne podczas wykonywania czynności higienicznych przy niemowlętach i
małych dzieciach. Zabezpieczą przewijak, podczas zmiany pieluszki lub pielęgnacji ciała dziecka po kąpieli. Mogą też być stosowane
podczas pielęgnacji pępka. W tym przypadku posłużą przy delikatnym wycieraniu zagojonego już pępka. Wcześniej, w celu ochrony
ranki, należy używać kompresów i opatrunków jałowych.

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