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Opatrunek parafinowy bactigras 15 cm x 20 cm x 10 szt
 

Cena: 117,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 szt

Postać Materiały opatrunkowe

Producent SMITH & NEPHEW

Rodzaj rejestracji Materiały opatrunkowe

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Opatrunek parafinowy Bactigras jest specjalistycznym materiałem opatrunkowym, przeznaczonym do zabezpieczania różnego rodzaju
ran oraz uszkodzeń skóry. Wyrób medyczny typu parafinowego jest nasączony chlorheksydyną, która zapobiega maceracji i wysuszaniu
się skóry podczas noszenia. Opatrunek tego typu może być stosowany w przypadku ran zainfekowanych, jak również w profilaktyce
przeciwzakaźnej. Unikalne właściwości wyrobu medycznego sprawiają, iż znajduje on zastosowanie również w przypadku ran
przewlekłych oraz w miejscach pobrań skóry. Produkt powinien być łączony z dodatkowym opatrunkiem o właściwościach chłonnych i
zabezpieczony za pomocą bandaża lub przylepca.

Wyrób medyczny jest opatrunkiem stworzonym ze splotu gazy, który został nasączony parafiną oraz roztworem octanu chlorheksydyny
o stężeniu 0,3%. Głównym zadaniem opatrunku jest tworzenie bariery ochronnej pomiędzy raną, a opatrunkiem chłonnym. Produkt
Bactigras umożliwia swobodny przepływ wydzieliny do opatrunku wtórnego. Wyrób medyczny posiada właściwości antyseptyczne,
dzięki czemu wyróżnia się szerokim spektrum działania podczas różnego rodzaju terapii.

Opatrunek o wymiarach 15 x 20 cm znajduje zastosowanie w przypadku ran znajdujących się na różnych częściach ciała. Co więcej,
rozmiar opatrunku można samodzielnie dopasować, co dodatkowo zwiększa możliwości jego zastosowania. Wyrób medyczny o
unikalnych właściwościach może być stosowany u osób w różnym wieku, bez względu na posiadany typ skóry.

Składniki
Sterylna, luźno tkana gaza z parafiną i 0,5% roztworem octanu chlorheksydyny.

Charakterystyka
Wyrób medyczny Bactigras to specjalny opatrunek typu parafinowego, przeznaczony do wsparcia procesu gojenia się ran zakażonych i
zagrożonych infekcją bakteryjną. Produkt jałowy utkany z luźnej gazy został nasączony białą, miękką parafiną oraz 0,3-procentowym
roztworem octanu chlorheksydyny. Podczas noszenia opatrunek parafinowy stopniowo uwalnia octan chlorheksydyny, wykazuje szereg
właściwości korzystnych dla przyspieszonego procesu gojenia się ran.

Główny składnik aktywny wykazuje silne działanie antyseptyczne i przeciwbakteryjne. To z kolei zapewnia skuteczną ochronę rany przed
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rozwojem bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych. Wyrób medyczny typu parafinowego gwarantuje również swobodny odpływ
płynów z rany, które mogą zostać odprowadzone przez opatrunek dodatkowy o właściwościach chłonnych. Substancja obecna w
wyrobie medycznym Bactigras zapewnia skórze odpowiedni stopień nawilżenia podczas użytkowania. Fakt ten odgrywa szczególną rolę
w kontekście przyspieszonego procesu gojenia się rany. Parafina wykazuje również działanie przeciwbólowe.

Poleca się stosować opatrunek Bactigras w następujących przypadkach medycznych:
● oparzenia,
● odleżyny,
● rany szarpane,
● rany z zakażeniem,
● otarcia,
● miejsca pobrania przeszczepu,
● miejsca dawcze,
● uszkodzenia popromienne.

Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z uczuleniem lub nadwrażliwością na chlorheksydynę. Nie stosować na rany większe
niż 10% łącznej powierzchni skóry. W przypadku chęci stosowania opatrunków parafinowych podczas ciąży i laktacji należy zasięgnąć
porady lekarza lub farmaceuty. W bardzo rzadkich przypadkach produkt może wywołać zapalenie skóry, uczulenie kontaktowe bądź
uczulenie na światło.

Stosowanie
Przed nałożeniem opatrunku należy oczyścić ranę i przygotować ją zgodnie ze standardami postępowania. Otworzyć opakowanie w
miejscu nacięcia. Usunąć papier ochronny używając czystych dłoni, rękawiczek lub pęsety. Delikatnie przyłożyć opatrunek do rany i
pokryć nim jej powierzchnię. Zastosować opatrunek ochronny o właściwościach chłonnych, mocujące go przylepcem lub bandażem
tradycyjnym.

Opatrunek Bactigras nie musi być zmieniany w przypadku chęci wymiany opatrunku chłonnego. Częstotliwość zmiany opatrunku jest
uzależniona od stanu klinicznego. Zazwyczaj zaleca się wymianę opatrunku Bacigras raz na 24 godziny lub do dwóch razy na tydzień.

W przypadku nadmiernego przywierania opatrunku do rany należy zastosować roztwór fizjologiczny z soli kuchennej, celem
bezpiecznego usunięcia produktu.

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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