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SutriSept hydrożel na rany 30 ml
 

Cena: 41,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Żele

Producent VERCO

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
SutriSept®w Gel Hydrożel na rany to nowej generacji preparat do antyseptycznego nawilżania, ochrony, pielęgnacji ran i oparzeń.
SutriSept® bezboleśnie oczyszcza rany i oparzenia, zapobiega zakażeniu rany i przyspiesza jej gojenie. Przeznaczony jest do pielęgnacji,
ochrony i nawilżania ran zakażonych i niezakażonych. Zawiera jedyne na rynku połączenie 0,1% PHMB (Poliheksanid) i Poloksameru
188, niejonowego surfaktantu wspierającego leczenie ran.

Rekomendowany jest jako pierwszy wybór w:

Odkażaniu ran
Oparzeniach
Ranach z infekcją
Ranach z biofilmem

Skład
Połączenie takich substancji jak:
0,1% PHMB (Poliheksanid), Poloksamer 188 1%
PHMB – nowoczesna substancja antyseptyczna o szerokim spektrum działania
Poloksamer 188 – niejonowy surfaktant wspierający leczenie ran

Wskazania i działanie
SutriSept® w Gel Hydrożel na rany tworzy w miejscu nałożenia warstwę ochronną i mechaniczne zapobiega przyleganiu
mikroorganizmów do obszaru rany. SutriSept® Hydrożel nie wpływa na opóźnianie procesu gojenia się rany, dzięki czemu może być
nałożony na dno rany na okres kilku dni. W tym czasie zapewnia odkażanie poprzez regularne oczyszczanie, nawilżanie i wytworzenie
warstwy ochronnej na ranie. Ponadto utworzona cienka warstwa ochronna stanowi barierę pomiędzy powierzchnią rany a opatrunkiem,
minimalizuje przywieranie opatrunku do powierzchni rany oraz ogranicza wzrost drobnoustrojów osiedlających się na powierzchni
opatrunku. W ten sposób wzrasta skuteczność opatrunku

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/sutrisept-hydrozel-na-rany-30-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

W przypadku niewielkich ran wystarczy użycie produktu SutriSept Płyn na rany. W przypadku większych i głębokich ran powierzchnię
rany najpierw przemywa się SutriSept Płyn na rany a następnie wypełnia SutriSept Hydrożel na rany.

SutriSept Hydrożel na rany jest odpowiedni do stosowania w poniższych wskazaniach:

Oczyszczanie, irygacja i nawilżanie ran ostrych (np. ran urazowych, które powstały w wyniku skaleczeń, rozerwania, zadrapań i
otarć, zgnieceń, ugryzień, ukąszeń itp. w tym także ran chirurgicznych)
ran przewlekłych (np. owrzodzeń cukrzycowych, owrzodzeń żylnych, odleżyn itp.)
ran powstałych w wyniku działania czynników termicznych lub chemicznych (np. oparzeń 1. i 2. stopnia, oparzeń chemicznych
itp.),
ran powstałych w wyniku porażenia prądem elektrycznym
ran powstałych od oparzeń radiacyjnych
miejsc wprowadzenia cewników urologicznych
skóry w okolicach stomii, przetoki, ropni

SutriSept Hydrożel na rany jest odpowiedni także do:

nawilżania materiałów opatrunków takich jak bandaże, opatrunki, kompresy i wypełniacze przez ich nałożeniem
nawilżania i odkażania materiałów medycznych, takich jak bandaże, opatrunki, kompresy i wypełniacze ran, które wyschły,
przywarły do powierzchni rany i uległy zanieczyszczeniu, przez ich usunięciem z rany.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Przed założeniem opatrunku
Krok 1
Całą ranę jak i jej okolice należy oczyścić SutriSept® Płyn na rany.
Krok 2
Oczyszczoną ranę należy pokryć dużą ilością SutriSept ® w Gel Hydrożel na rany.
Krok 3
Hydrożel można stosować bezpośrednio na ranę, jak również na bandaż i gazę.
Krok 4
Odpowiednio zabandażować ranę.
Krok 5
Hydrożel może pozostać na powierzchni rany do następnej zmiany opatrunku. Przy zmianie opatrunku pozostałość hydrożelu należy
wypłukać płynem SutriSept® . SutriSept® w Gel Hydrożel na rany wykazuję kompatybilność ze wszystkimi opatrunkami na rany.

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

