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Opatrunek parafinowy bactigras 10cm x10cm x 10szt
 

Cena: 81,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 szt

Postać Materiały opatrunkowe

Producent SMITH & NEPHEW

Rodzaj rejestracji Materiały opatrunkowe

Opis produktu
 

Wstęp
Opatrunek parafinowy Bactigras jest wyrobem medycznym, który stosuje się w celu zabezpieczania ran oraz uszkodzeń skóry różnego
pochodzenia. Jest to opatrunek jałowy o działaniu antyseptycznym i przeciwbakteryjnym, który umożliwia swobodny odpływ płynów z
rany oraz zapewnia jej odpowiednie nawilżenie i jednoczesne działanie przeciwbólowe. Produkt może być stosowany u pacjentów w
różnym wieku, a jego rozmiar można dopasować do własnych potrzeb.

Na co jest opatrunek parafinowy Bactigras? Wskazaniem do stosowania produktu jest potrzeba zabezpieczenia miejsca uszkodzenia
skóry i leczenie trudno gojących się ran. Produkt można stosować między innymi na otarcia i zakażone rany, a także na rany szarpane,
odleżyny i oparzenia. Może być również pomocny przy uszkodzeniach popromiennych i miejscach pobrania przeszczepu. Ponadto
można go zastosować na miejsca dawcze.

Opatrunek jest nasączony parafiną i roztworem octanu chlorheksydyny. Substancja ta chroni uszkodzoną powierzchnię skóry przed
infekcją bakteryjną. Działa zarówno na bakterie Gram-ujemne, jak i Gram-dodatnie. Parafina ma natomiast nie tylko właściwości
przeciwbólowe, ale też pozwala skórze zachować optymalne nawilżenie, co jest ważne przy gojeniu się uszkodzenia. Opatrunek
wykonany jest ze specjalnego splotu gazy, który umożliwia swobodny odpływ płynów z rany.

W opakowaniu znajduje się 10 szt. opatrunków parafinowych Bactigras o wymiarach 10 x 10 cm. Opatrunek stanowi sterylna, luźno
tkana gaza, która jest nasączona parafiną i 0,5% roztworem chlorheksydyny octanu. Z opatrunku należy korzystać zgodnie z zaleceniami
producenta bądź indywidualnymi wskazaniami lekarza. Produkt należy wyjmować z opakowania bezpośrednio przed aplikacją,
wcześniej myjąc ręce lub zakładając rękawiczki. Opatrunek należy aplikować na oczyszczoną powierzchnię rany, przykrywając nim
uszkodzoną powierzchnię skóry. Na wierzch należy założyć opatrunek ochronny. Powinien mieć właściwości chłonne, gdyż opatrunek
parafinowy Bactigras umożliwia odpływ płynów z rany. Całość należy przymocować bandażem lub przylepcem. Produkt nie musi być
zmieniany każdorazowo wraz z opatrunkiem chłonnym – częstotliwość zmian opatrunku parafinowego Bactigras należy dostosować
do stanu klinicznego pacjenta. Wyrób można zmieniać raz na dobę do dwóch razy na tydzień, zależnie od potrzeb. Jeśli przy zmianie
okaże się, że opatrunek parafinowy Bactigras zbyt mocno przywiera do rany, należy wykorzystać roztwór soli fizjologicznej.
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Produkt może wykazywać działania niepożądane. Opatrunek parafinowy Bactigras bardzo rzadko wywołuje zapalenie skóry, uczulenie
na światło lub uczulenie kontaktowe.

Opatrunek parafinowy Bactigras ma też przeciwwskazania do stosowania. Nie powinno się go zakładać pacjentom nadwrażliwym na
chlorheksydynę. Nie stanowi także dobrej metody na leczenie dużych rany, których powierzchnia przekracza 10% powierzchni ciała – w
tym przypadku polecana jest inna metoda zabezpieczenia powierzchni rany. Przed ewentualnym zastosowaniem produktu u kobiet w
ciąży i w czasie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Producent
Smith & Nephew Sp. z o.o
Osmańska 12
02-823 Warszawa

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