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ALGIVON Opatrunek alginianowy z miodem Manuka 10 x 10
cm 1 sztuka
 

Cena: 39,90 PLN

Opis słownikowy

Producent KIKGEL

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

OpisAbsorpcyjny, nieprzywierający opatrunek alginianowy nasączony miodem Manuka (minimum UMF® 12+). Miód oraz alginian w
kontakcie z wilgocią przyjmują formę miękkiego żelu, który stwarza wilgotne środowisko i ułatwia utrzymywanie się miodu w zranionym
miejscu.AntybakteryjnyAntybakteryjna aktywność miodu wiąże się główniez działaniem nadtlenku wodoru, powstającego pod wpływem
zawartego w miodzie enzymu – oksydazy glukozy.Efekt osmotycznyMiód jako substancja o wysokiej osmolarności odprowadza
nadmiar wilgoci, co zapobiega maceracji brzegów ranyi nadmiernemu gromadzeniu się aktywnych substancji w środowisku rany. Co
więcej, pobudza on procesy jej autolitycznego oczyszczania i hamuje wzrost flory bakteryjnej.Szybsze gojenie się ranyMiód bogaty w
rozpuszczalne w wodzie przeciwutleniacze korzystnie wpływa na pobudzenie procesów granulacji i epitelializacji.Redukcja
nieprzyjemnego zapachu z ranyW przypadku ran o nieprzyjemnym zapachu, opatrunki z miodem ograniczają tę przykrą
cechę.Pochłanianie wysiekuAlgivon tworzący kompleks alginianu i miodu Manuka doskonale zatrzymuje w swojej strukturze nadmiar
wysięku.Dopasowanie do ranyMiękkie alginianowe włókna sprawiają, że opatrunek jest elastyczny, co ułatwia jego aplikację na rany
nieregularne.Opatrunek nieprzywierający do ranyAlginian nasączony miodem nie będzie przywierał do rany, umożliwiając bezbolesne
zmiany opatrunków. Miękkie włókna alginianowe podczas absorpcji wysięku będą stwarzały korzystny dla procesu gojenia
mikroklimat.WskazaniaZaopatrywanie ran głębokich, szczelinowych, ostrych oraz przewlekłych w tym klinicznie zakażonych,
znajdujących się w fazie oczyszczania i ziarninowania. Algivon może być aplikowany na każdy rodzaj ran, w tym szczególnie na rany z
martwicą rozpływną oraz rany wydzielające nieprzyjemny zapach:Owrzodzenia podudziOdleżynyRany nowotworoweSkomplikowane
rany chirurgiczneOtarciaSposób użyciaAlgivon umieszcza się dowolną stroną na powierzchni rany, opatrunki można układać jeden obok
drugiego przy dużych powierzchniach, można go również przycinać dopasowując do kształtu rany. W zależności od rodzaju tkanki w
obrębie łożyska rany i poziomu wysięku, drugim zastosowanym opatrunkiem może być folia opatrunkowa Vellafilm lub opatrunek
absorpcyjny Eclypse.
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