
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

ACTILITE Opatrunek siatkowy powlekany miodem Manuka
10cm x 10cm 1 sztuka
 

Cena: 12,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent KIKGEL SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisActilite jest opatrunkiem, który nie przywiera do rany. Wszystko dzięki specjalnej siateczce , która ostała pokryta specjalną,
antybakteryjną powłoką z miodu Manuka Activon+ (90%), a także specjalnemu olejkowi Manuka (10%). Actilite przeznaczony jest przede
wszystkim do ochrony rany, jednak skutecznie przyśpiesza także gojenie się rany, dodatkowo dzięki siateczce umożliwia
przedostawanie się dużej ilości wysięku.Dzięki specjalnym właściwościom miodu Manuka w miejscu gdzie został zastosowany (na
ranie) dochodzi do zdecydowanego zmniejszenia się kolonii bakterii. Wszystko za sprawą bardzo dobrych właściwości miodu Manuka i
zawartym w nim enzymów oksydazy glukozy.Opatrunek Actilite posiada w sobie odpowiednią ilość stężonego miodu Manuka Activon+,
który wpływa na bezpieczeństwo rany. Takie właściwości zostały osiągnięte dzięki zastosowanie jednocześnie olejku Manuka wraz z
miodem Activon+.Skuteczność technologii jaką jest Activon+ udowodniono in-vitro. Badania powiodły się, gdyż wykazały, że technologia
zapobiega infekowania rany takimi chorobami jak MRSA czy VRE.Sposób użyciaDzięki właściwościom higroskopijnym możliwe jest
utrzymanie rany w odpowiedniej wilgoci. Dzięki temu następuje szybszy proces gojenia się rany. Opatrunek Actilite jest bardzo łatwy w
zastosowaniu – nie przykleja się do suchej skóry, a także nie przywiera do rany. Dodatkowo można stosować dodatkowe opatrunki
chłonne czy też półprzepuszczalne.CechyOchrona przeciwbakteryjnaOchrona przeciwbakteryjna jest wzmocniona dzięki połączeniu
Activon’u oraz miodu Manuka.NieprzywierającyOlej Manuka posiada specjalne właściwości, dzięki którym opatrunek nie przykleja się do
rany.Swobodny przepływ wysiękuOpatrunek skutecznie ochrania ranę, natomiast zastosowana w nim siatka swobodnie przepuszcza
wysięk do kolejnego opatrunku.WskazaniaActilite może być zastosowany do każdego rodzaju rany. Może być stosowany zarówno do
skaleczeń, poparzeń, odleżyn, otarć, owrzodzeń czy ran chirurgicznych. Skaleczenia Otarcia Poparzenia Rany chirurgiczne Owrzodzenia
kończyn OdleżynyAntybakteryjnyDzięki zawartości małej ilości miodu Manuka, opatrunek posiada właściwości antybakteryjne.Więcej o
opatrunkach z miodem Manuka dowiesz się z naszej strony poświęconej wyłącznie tym opatrunkom: miód Manuka
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