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Microdacyn 60 Wound Care 250 ml
 

Cena: 42,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 250 ml

Postać Płyny na skórę

Producent KIK GEL

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Microdacyn 60 Wound Care w postaci roztworu wodnego oksydantów jest produktem wyróżniającym się szerokim
spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego. Produkt cechuje wysoka skuteczność działania, ale przy tym jest bezpieczny dla
organizmu – nie ma działania cytotoksycznego, poza tym nie działa na pacjenta drażniąco, czy też uczulająco. Wyrób medyczny
Microdacyn 60 Wound Care jest w pełni biozgodny, więc może być też bezpiecznie stosowany w jamie ustnej, a dodatkowo jest
bezpieczny dla gałki ocznej.

Na co jest Microdacyn 60 Wound Care? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest odkażanie i płukanie ran. Produkt może
być pomocny w przypadku ran ostrych i przewlekłych różnego rodzaju. Można go wykorzystać przy odleżynach, ranach towarzyszących
zespołowi stopy cukrzycowej, a także przy owrzodzeniach goleni, ranach oparzeniowych i pooperacyjnych, a nawet przy owrzodzeniach
nowotworowych i na innego typu ranach. Wyrób medyczny Microdacyn 60 Wound Care wspomaga oczyszczanie autolityczne ran z
martwicy, dzięki czemu umożliwia stworzenia środowiska sprzyjającego gojeniu się ran. Roztwór podtlenkowy Microdacyn 60 Wound
Care ma szeroką aktywność przeciwdrobnoustrojową. Jest skuteczny w stosunku do bakterii G-dodatnich i G-ujemnych, nie wywołując
uodpornienia bakterii, a poza tym wykazuje skuteczność w stosunku do MRSA i VRE, a dodatkowo wykazuje skuteczność działania w
stosunku do grzybów i wirusów.

W opakowaniu znajduje się 250 ml roztworu wodnego oksydantów Microdacyn 60 Wound Care. W skład wyrobu medycznego wchodzą
biokompatybilne składniki, które przy zetknięciu z mikroorganizmami przyczyniają się do wyzwolenia reaktywnych form tlenu, co nieco
odwzorowuje naturalny proces fagocytozy. Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Zaleca się, aby nasączyć
kompres gazowy obficie roztworem Microdacyn 60 Wound Care, a następnie umieścić go bezpośrednio na ranie. Zabieg powinien być
powtarzany 2 razy dziennie, a kompres każdorazowo powinien na ranie leżeć około 15 minut. Dodatkowo należy procedurę powtarzać
przy każdej zmianie opatrunku. Microdacyn 60 Wound Care można też rutynowo stosować zamiast soli fizjologicznej, by przemywać
rany zanieczyszczone, pourazowe, czy też oparzeniowe. Produkt można wykorzystać również do przepłukiwania ucha zewnętrznego,
poza tym znajduje zastosowanie przy konieczności przepłukiwania ścięgien, więzadeł i spojówki oka. Ma obojętne pH oraz przyczynia
się do niwelowania nieprzyjemnego zapachu rany.
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Produkt jest hipoalergiczny i działa przeciwzapalnie, poza tym nie musi być wypłukiwany z ran (również głębokich). Dotychczas nie
zostały zgłoszone żadne działania niepożądane Microdacyn 60 Wound Care. Produkt ma jednak przeciwwskazania – nie należy z
niego korzystać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników. Produkt należy zużyć w czasie nie dłuższym niż 60 dni
od otwarcia – po tym czasie może już utracić swoją stabilność i jałowość, dlatego nie należy już wówczas z niego korzystać.

Wskazania i działanie

Microdacyn® jest wodnym roztworem oksydantów (super-oxidized solution) o szerokim działaniu przeciwdrobnoustrojowym.
Służy do odkażania i płukania ran ostrych oraz przewlekłych takich jak owrzodzenia goleni, odleżyny, rany w przebiegu zespołu
stopy cukrzycowej. Microdacyn wspomaga oczyszczanie autolityczne rany z martwicy oraz stwarza odpowiednie środowisko
gojenia.
Roztwór ponadtlenkowy Microdacyn® został szeroko przebadany pod kątem aktywności przeciwdrobnoustrojowej na: bakterie
G(+), G(-), MRSA, VRE, grzyby, wirusy. Jednocześnie przeprowadzane liczne testy biologiczne potwierdzają brak działania
cytotoksycznego, uczulającego, drażniącego. Microdacyn® jest bezpieczny również dla gałki ocznej czy jamy ustnej, co
świadczy o jego pełnej biozgodności

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie

Obficie nasączyć kompres gazowy roztworem Microdacyn® i położyć bezpośrednio na ranę
Zabieg powtarzać 2 razy dziennie przez 15 min. oraz podczas każdej zmiany opatrunku
Microdacyn może być rutynowo stosowany zamiast soli fizjologicznej do przemywania ran pourazowych, ran oparzeniowych
czy silnie zanieczyszczonych.
Nasączenie przyschniętego opatrunku preparatem Microdacyn ułatwia jego usunięcie
Nie jest konieczne dodatkowe przemywanie rany przed zastosowaniem preparatu
Nie jest konieczne wypłukiwanie preparatu z rany

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