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Plaster omniplast 5 m x 2,5 cm biały
 

Cena: 7,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Plastry

Producent HARTMANN

Rodzaj rejestracji Materiały opatrunkowe

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Plaster Omniplast 5 m x 2,5 cm biały jest produktem zaliczanym do grupy materiałów opatrunkowych, który wykonany jest z tkaniny
wiskozowej. Jest to biały przylepiec, który znajduje szerokie zastosowanie. Przylepiec nawinięty jest na wygodną w stosowaniu rolkę,
dzięki czemu łatwiej odwinąć odpowiednią długość produktu, nie naruszając jednocześnie pozostałej części plastra, którą można
wykorzystać w przyszłości. Produkt Plaster Omniplast 5 m x 2,5 cm biały jednostronnie pokryty jest warstwą klejącą, dzięki której
można go dobrze przyczepić do skóry. Na co jest Plaster Omniplast 5 m x 2,5 cm biały? Wskazaniem do stosowania przylepca jest
podtrzymywanie różnego rodzaju opatrunków. Materiał opatrunkowy sprawdzi się również do mocowania kaniul i sond. Można z niego
korzystać u pacjentów, którzy mają skórę o normalnej wrażliwości. Plaster Omniplast 5 m x 2,5 cm biały to bezpieczny do stosowania
produkt, który jest wygodny podczas użytkowania i nie absorbuje promieni Roentgena, więc nie wymaga zdejmowania przed
wykonaniem prześwietlenia organizmu.

W opakowaniu znajduje się 1 sztuka Plastra Omniplast 5 m x 2,5 cm białego. W skład opakowania wchodzi plaster o szerokości 2,5 cm
i długości 5 m, który można przycinać na pożądaną długość, zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Dzięki specjalnym ząbkowanym
brzegom przylepiec można również stosować bez konieczności użycia nożyczek – łatwo oderwać produkt. Jednocześnie ząbkowane
brzegi Plastra Omniplast 5 m x 2,5 cm białego chronią przed strzępieniem się tkaniny wiskozowej, z której produkt został wykonany.
Dzięki tej tkaninie plaster jest rozciągliwy i wyróżnia się dużą wytrzymałością, poza tym bardzo dobrze przylega do skóry lub opatrunku.

Przylepiec ma silną warstwę klejącą, dzięki czemu dobrze podtrzymuje opatrunki oraz mocuje sondy itd. Klej użyty w
produkcie Omniplast 5 m x 2,5 cm biały jest wykonany z kauczuku syntetycznego. Został on naniesiony na przylepiec paskami, co
ułatwia jego zdejmowanie ze skóry i sprawia, że jego fragmenty przy zdejmowaniu nie zostają na skórze. Plaster Omniplast 5 m x 2,5
cm biały jest oddychającym materiałem opatrunkowym, który dobrze przepuszcza powietrze i parę wodną, przez co nie blokuje
naturalnych funkcji skóry. Warstwa przylepca od zewnętrznej strony ma hydrofobową impregnację, co pozwala na ochronę przed
wilgocią. Przylepiec nie podrażnia skóry i nie przyczynia się do maceracji naskórka. W razie konieczności można go bez trudu odkleić od
skóry.
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Jak stosować Plaster Omniplast 5 m x 2,5 cm biały? Przylepiec może być wykorzystany do podtrzymywania opatrunków na ranach. W
tym celu należy odciąć albo oderwać pożądaną długość plastra, a następnie przykleić na opatrunek tak, aby trzymał się dobrze obszaru
ciała, który ma zabezpieczać. Przy zmianie opatrunku należy odkleić Plaster Omniplast, a następnie wykorzystać nowy fragment plastra.
Z pomocą przylepca można również zamocować w odpowiednim miejscu sondy i kaniule, zabezpieczając je przed przesuwaniem się.

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