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Urgo Urgostrips x 10 szt
 

Cena: 15,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 szt

Postać Plastry

Producent POLFA ŁÓDŹ

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania i działanie
Urgostrips to paski do zamykania powierzchownych ran i nacięć chirurgicznych.
Paski Urgostrips do zamykania ran: 

zamykają i zabezpieczają ranę
redukują ryzyko powstawania blizn
hipoalergiczne – nie podrażniają skóry
oddychają i zapobiegają maceracji naskórka
wytrzymałe, łatwe w użyciu – w warunkach domowych

Przeciwwskazania

Nie stosować na zanieczyszczone ani krwawiące rany.
Aby zapobiec zakażeniu rany, należy przykryć opatrunkiem antyseptycznym.
Nie zdejmować ani nie zmieniać pasków przy każdej zmianie opatrunku. Pozostawić na miejscu do zagojenia (3 do 4 dni jeżeli
rana nie będzie ropieć i jeżeli paski nie odkleją się) i wymienić wyłącznie jeżeli będą odstawać i nie będą spełniać swojej funkcji.
Nie stosować na oczy.
Nie stosować na stawy (ryzyko naprężenia i porwania paska).
Zastosowanie produktów tłustych, takich jak krem czy maść, może mieć niekorzystny wpływ na przyczepność.
Jeżeli konieczne będzie cięcie pasków, należy użyć nożyczek zdezynfekowanych alkoholem.

Dawkowanie
Po zatamowaniu krwawienia oczyścić i zdezynfekować brzegi rany eterem lub alkoholem. Starannie osuszyć ranę sterylną
gazą/wacikiem, aby zapewnić dobre przyleganie pasków.
1. Nakleić dwa paski równolegle do brzegów rany.
2. Nakleić trzeci pasek prostopadle do jednej strony rany i delikatnie pociągnąć, aby zapewnić doskonałe zbliżenie brzegów rany. Zwrócić
uwagę na to, aby krawędzie łączyły się dokładnie bez przerw ani zakładek.
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3. Nakleić następne paski w ten sam sposób do całkowitego zamknięcia rany.
4. Wzmocnić przez ukośne naklejenie 2 pasków.

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