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Viscoplast zestaw plastrów - Wodoodporny x 12 szt
 

Cena: 6,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 12 szt

Postać Plastry

Producent 3M VISCOPLAST

Rodzaj rejestracji Materiały opatrunkowe

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Viscoplast zestaw plastrów – wodoodporny to materiały opatrunkowe, które są w stanie zapewnić uszkodzonej skórze podstawowy
poziom ochrony. Plastry wyróżnia wodoodporna powierzchnia. Poza tym bardzo dobrze przylegają one do skóry – również tej wilgotnej,
dbając tym samym o bezpieczeństwo rany. Na co jest Viscoplast zestaw plastrów – wodoodporny? Wskazaniem do ich stosowania
jest opatrywanie niewielkich, powierzchownych skaleczeń, otarć czy drobnych ran. Przyklejone do skóry plastry bardzo dobrze
zabezpieczają miejsce przerwania jej ciągłości przed drażniącym działaniem czynników zewnętrznych, ułatwiając jednocześnie gojenie
się rany.

W opakowaniu znajduje się 12 sztuk plastrów Viscoplast. W skład zestawu wchodzą plastry w dwóch rozmiarach, dzięki czemu łatwiej
jest dobrać opatrunek, który będzie odpowiadał naszym potrzebom, czyli wielkości rany oraz jej lokalizacji. W opakowaniu można
znaleźć 8 sztuk plastrów wodoodpornych o wymiarach 72 x 19 mm, a także 4 sztuki plastrów wodoodpornych o wymiarach 72 x 25 mm.
Jak widać, plastry wodoodporne w tym opakowaniu nie różnią się długością, jednak mają inną szerokość, czyli jest to odpowiednio 19
mm lub 25 mm.

Każdy plaster składa się z warstwy opatrunkowej, która powinna znaleźć się na ranie, a także z warstwy klejącej, której zadaniem jest
odpowiednie przytwierdzenie materiału opatrunkowego do zdrowej skóry wokół rany. Klej akrylowy wykorzystany do stworzenia
warstwy klejącej plastrów jest hipoalergiczny, więc nie podrażnia nawet skóry skłonnej do alergii. Jest to bardzo ważne, ponieważ
dodatkowe podrażnienie zdrowej skóry w okolicy gojącej się rany nie wpłynęłoby korzystnie na jej regenerację. Każdy plaster jest
powleczony w swojej zewnętrznej części warstwą wodoodporną, co stanowi barierę dla wilgoci. Brzegi plastrów bardzo dobrze
przylegają do skóry, zabezpieczając ranę przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych. Elementy Viscoplast zestaw
plastrów – wodoodporny nie przepuszczają wody, ale jednocześnie mają na swojej folii polietylenowej mikroperforację, dzięki czemu są
oddychającymi materiałami opatrunkowymi.

Jak stosować Viscoplast zestaw plastrów – wodoodporny? Ranę należy najpierw oczyścić i odkazić. Następnie zaleca się wyjęcie
plastra o rozmiarze dostosowanym do wielkości rany, po czym zdjęcie warstwy zabezpieczającej jego część opatrunkową i klejącą.
Następnie należy przyłożyć plaster do skóry w taki sposób, aby jego część opatrunkowa znalazła się nad raną, a część klejąca dokładnie
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otaczała ranę. Tak ustawiony plaster można przykleić na skórę, w razie potrzeby delikatnie dociskając go w miejscach warstwy klejącej. 
Viscoplast zestaw plastrów – wodoodporny zawiera aż 12 sztuk plastrów, co pozwala na zmienianie opatrunków w miarę potrzeb.
Plastry bardzo dobrze trzymają się nawet wilgotnej skóry, a poza tym zabezpieczają ranę przed wilgocią w czasie korzystania z
prysznica czy podczas kąpieli. Zużyty plaster należy wyrzucić – jest to materiał opatrunkowy jednorazowego użytku, który nie nadaje się
do ponownego wykorzystania.

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