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Urgo optiskin x 10 szt
 

Cena: 27,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 szt

Postać Plastry

Producent POLFA ŁÓDŹ

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania i działanie
URGO Optiskin to półprzepuszczalny, sterylny, oddychający i wodoodporny opatrunek z warstwą chłonną.
Opatrunek Optiskin:

Nieprzepuszczalny dla bakterii, tworzy mechaniczną barierę, chroniąc ranę przed zewnętrznymi zakażeniami.
Półprzepuszczalny i oddychający. Jest przepuszczalny dla pary wodnej, ale nieprzepuszczalny dla wody.
Specjalnie zaprojektowany w celu ochrony ran przed wodą, pozwala na kąpiel w wannie oraz pod prysznicem. W okolicach o
intensywnym owłosieniu oraz w ruchomych okolicach stawów, zalecane jest regularne sprawdzanie suchości kompresu.
Elastyczny i wygodny, przylegający z czterech stron. Dopasowuje się do kształtów ciała, nie krępuje ruchów.
Transparentny, umożliwia kontrolę stopnia wysycenia kompresu.
Dzięki dobrej tolerancji skórnej może być zastosowany na wrażliwe obszary skóry.
Powłoka zapobiegająca przywieraniu, umożliwia bezbolesne zdejmowanie opatrunku.

Przeciwwskazania
Unikać rozciągania opatrunku podczas aplikacji. Nie stosować opatrunku na zakażone rany, lub miejsca wkłuć, na głębowie lub mocno
krwawiące rany ani rany z intensywnym wysiękiem. Nie stosować do przykrywania centralnych cewników żylnych. Do jednorazowego
użytku (w innym wypadku idtnieje ryzyko zakażenia) – nie sterylizować ponownie. Przed użyciem należy sprawdzić, czy opakowanie
bezpośredniu (saszetka) nie zostało naruszone, aby zapewnić sterylność opatrunku. Nie stosować dłużej niż przez 30 kolejnych dni.

Dawkowanie
1. Przygotowanie skóry:

w razie potrzeby trzeba ogolić skórę, żeby zapewnić dobre przyleganie opatrunku
zatamować krwawienie z rany
zdezynfekować cały obszar rany, przemyć i wysuszyć
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2. Zaaplikować opatrunek na miejsce rany
Opatrunek należy zmieniać w zależności od stanu rany, średnio co 2-3 dni oraz w następujących przypadkach: - po każdym prysznicu,
kąpieli lub balneoterapii, jeśli istnieją wątpliwości co do suchości kompresu, - nasycenia kompresu krwią lub wysiękiem, - na zlecenie
lekarza, opatrunek może pozostawać na ranie przez maksymalnie 7 dni. W każdym przypadku należy regularnie kontrolować ranę lub
miejsce wkłucia i ich otoczenie w celu wykrycia ewentualnych objawów zakażenia, takich jak ból, zaczerwienienie, obrzęk, nieprzyjemny
zapach lub pojawienie się ropy

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