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Opatrunek Hydrofilm 10 cm x 15 cm x 10 szt
 

Cena: 78,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 szt

Postać Materiały opatrunkowe

Producent HARTMANN

Rodzaj rejestracji Materiały opatrunkowe

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Przezroczysty samoprzylepny opatrunek z błony półprzepuszczalnej (folii poliuretanowej)

Wskazania:

Do pooperacyjnego zaopatrzenia ran z niewielkim wysiękiem - jako ochrona przed wtórnym zakażeniem i mechanicznym
podrażnieniem ran w fazie na skórkowania.
Do zabezpieczenia miejsca wkłucia - jako ochrona przed wtórnym zakażeniem.
Do jałowego zabezpieczenia skaleczeń.
Do zabezpieczania i mocowania kaniul, cewników i drenów.
Do zabezpieczania opatrunku pierwotnego - może być stosowany w połączeniu z opatrunkami specjalistycznymi i tradycyjnymi.
Transparentny - umożliwia stała kontrole stanu rany i jej okolicy bez zdejmowania opatrunku.

Przepuszcza parę wodna i tlen, nie zakłóca swobodnego oddychania skóry - dzięki optymalnemu wskaźnikowi
paraprzepuszczalności nie doprowadza do przesuszenia ani do powstania zbyt wilgotnego środowiska - zapewnia
optymalne gojenie rany nie doprowadzając do maceracji skóry.

Wodoodporny - skutecznie zatrzymuje bakterie i brud chroniąc ranę przed infekcja oraz umożliwia higienę ciała bez konieczności
zdejmowania.

Pokryty klejem hipoalergicznym - jest dobrze znoszony przez pacjentów o wrażliwej skórze.
 Elastyczny - doskonale dopasowuje się do kształtów ciała pozwalając na swobodne ruchy.
Aplikacja jest łatwa dzięki ponumerowanym poszczególnym częściom opatrunku.
Zdejmowanie opatrunku jest i bezbolesne - nie podrażnia nowo utworzonego naskórka.
W opakowaniach jałowych po 1 szt.

Uwaga: Nie należy stosować go bezpośrednio na rany klinicznie zakażone, krwawiące lub mocno sączące.
Informacje dodatkowe
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W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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