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Unigel Pierwsza Pomoc - zestaw opatrunkowy
 

Cena: 33,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 5 g

Postać Żele

Producent AUROVITAS

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
UniGel Pierwsza Pomoc to hydrofilowy żel metakrylowy będący usieciowanym kopolimerem 2-hydroksyetylometakrylanu, który posiada
polimerowo wiązane i sterycznie osłaniane grupy aminowe.

Wskazania i działanie

Unigel Pierwsza Pomoc to zestaw, zawierający Unigel - unikalny żel hydrofilowy, który posiada zdolność wiązania wolnych
rodników tlenowych. Zapewnia on optymalne wartości pH oraz wilgotność w ranie, wspomagając w ten sposób proces gojenia.
Ponadto działa jako bariera zabezpieczająca ranę przed zakażeniem. Jest odpowiedni do użytku domowego w celu opatrywania
ran nie tylko przewlekłych, ale zwłaszcza ostrych, na przykład:

otarcia
drobne rany cięte
rany szarpane

W badaniach klinicznych wykazano, iż dzięki swym właściwościom Unigel:
w wyniku odpowiednich procesów chemicznych wiąże wolne rodniki tlenowe, powstające podczas stanów zapalnych
zapewnia optymalne wartości pH w ranie, wspomagając w ten sposób proces gojenia
mając unikalną strukturę żelu, nie dopuszcza do wnikania cząsteczek żelu do tkanek rany, zapobiegając podrażnieniom
(nie przysycha do rany)
zapewnia odpowiednią wilgotność środowiska rany
zapobiega wysuszaniu rany i powstawaniu strupów
wykazuje zdolność absorbowania wysięku, oczyszczając zanieczyszczone rany
zmniejsza bolesność ran
wspomaga proces zabliźniania się rany
po odpowiednio wczesnym zastosowaniu, zapobiega tworzeniu się blizny lub wpływa korzystnie na jej wygląd.

Opakowanie zawiera:
Unigel 5 g
opatrunek foliowy x 3 szt
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Dawkowanie

Przed i po nałożeniu opatrunku należy umyć ręce.
Oczyścić ranę, najlepiej przemywając roztworem soli fizjologicznej lub czystą wodą, z wszelkich zabrudzeń oraz resztek
wcześniej stosowanych środków leczniczych, które mogłyby podrażniać ranę.
Osuszyć ranę.
Odkręcić nakrętkę i przebić nią tubkę.
Nałożyć niewielką ilość żelu na powierzchnię rany (nie wcierać). Żel wchłonie wysięk i inne płyny z rany.
Przykryć ranę sterylnym, nieprzylegającym gazikiem, który należy umocować za pomocą bandaża lub plastra.
Na niewielkie rany wystarczy nałożyć żel i przykryć je plastrem, zachowując ok. 1 cm marginesu wokół rany.
Pacjenci stosujący antybiotyki lub inne leki z powodu stwierdzonego zakażenia powinni kontynuować leczenie według wskazań
lekarza.
U pacjentów, u których konieczna jest terapia uciskowa, należy zastosować bandaż elastyczny.
Żel po aplikacji pęcznieje i dzięki unikalnej strukturze nie przywiera do rany, dlatego może być bezboleśnie usuwany przez
delikatne wytarcie.
Opatrunek należy zmieniać co 24 – 48 godzin. W stanach zapalnych zaleca się częstsze zmiany opatrunku.

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