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SutriSept płyn na rany 50 ml
 

Cena: 25,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Aerozole

Producent VERCO

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
SutriSept® w Solution Płyn na rany to nowej generacji preparat do antyseptycznego oczyszczania, przemywania ran i oparzeń 1. i 2.
stopnia. SutriSept® bezboleśnie oczyszcza rany i oparzenia, zapobiega zakażeniu rany i przyspiesza jej gojenie. Przeznaczony jest do
oczyszczania oraz nawilżania ran zakażonych i niezakażonych. Zawiera jedyne na rynku połączenie 0,1% PHMB (Poliheksanid) i
Poloksameru 188, niejonowego surfaktantu wspierającego leczenie ran.

Jest on także odpowiedni do antyseptycznego oczyszczania, zmiękczania i usuwania wyschniętych i przywierających do rany
materiałów opatrunkowych, bez powodowania wtórnego urazu.

Rekomendowany jest jako pierwszy wybór w:

Odkażaniu ran
Oparzeniach
Ranach zainfekowanych
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 Solution Płyn oczyszcza rany mechanicznie. Wchodzące w skład wyrobu środki powierzchniowo czynne, poprzez
obniżenie napięcia powierzchniowego, zapewniają wygodne i bezbolesne oczyszczanie rany. SutriSept® w Solution Płyn przyczynia się
do gojenia rany zapewniając wysoce pozytywne działania oczyszczające i nawilżające na powierzchniach, na których jest aplikowany.
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SutriSept Płyn na rany jest odpowiedni do stosowania w poniższych wskazaniach:

Zakażone i niezakażone rany ostre (np. rany urazowe powstałe w wyniku przecięcia, rozdarcia, otarcia, zmiażdżenia, ugryzienia,
użądlenia itp., rany chirurgiczne),
Zakażone i niezakażone rany przewlekłe (np. owrzodzenia stopy cukrzycowej, owrzodzenia żylne, odleżyny itp.),
Zakażone i niezakażone rany powstałe w wyniku działania czynników termicznych lub chemicznych (np. oparzenia 1. i 2. stopnia,
oparzenia chemiczne itp.),
Rany spowodowane działaniem prądu elektrycznego
Rany popromienne
Miejsca wprowadzenia cewników urologicznych
Pielęgnacja skóry w okolicy stomii, pielęgnacja przetok i ropni.

SutriSept Płyn na rany odpowiedni także:

Do oczyszczania i pielęgnacji powierzchni rany przed założeniem opatrunku.
Do antyseptycznego oczyszczania, zmiękczania i usuwania wyschniętych, zanieczyszczonych i przywierających do rany
materiałów opatrunkowych, tj. bandaży, opatrunków, gazików i wypełniaczy ran.

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
Rany z głęboką i rozległą tkanką martwiczą należy przemywać przez 10 do 15 minut za pomocą w pełni namoczonego kompresu (przez
założenie mokrego opatrunku).
Krok 3
Aplikację należy powtarzać w zależności od stanu rany, bez żadnych ograniczeń czasowych.
Krok 4
Płynu nie należy rozcieńczać! Na oczyszczoną ranę można zastosować wyrób medyczny SutriSept® w Gel Hydrożel na rany.
Krok 5
Odpowiednio zabandażować ranę.

Po założeniu opatrunku:
Krok 1
Dokładnie namoczyć opatrunki i bandaże przywierające do powierzchni rany stosując SutriSept® w Solution Płyn na rany, odczekać ok.
5-10 minut, aż zmiękną, po czym ostrożnie usunąć je z rany.
Krok 2
Namoczenie materiałów opatrunkowych płynem SutriSept® w Solution zapobiega ich przywieraniu do powierzchni rany i znacznie
ułatwia zmianę opatrunku.
Krok 3
SutriSept® w Solution Płyn na rany wykazuję kompatybilność ze wszystkimi opatrunkami na rany.

W przypadku ran głębszych i większych, powierzchnię rany najpierw przemywa się produktem SutriSept® w Solution Płyn na rany, a
następnie wypełnia się produktem SutriSept® w Gel Hydrożel na rany. W przypadku mniejszych ran wystarczy użycie samego produktu
SutriSept® w Solution Płyn na rany.

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