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ALGIVON Opatrunek alginianowy z miodem Manuka 5 x 5 cm
 

Cena: 23,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent KIKGEL SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisALGIVON Opatrunek alginianowy z miodem Manuka 5 x 5 cmWłaściwość:Absorpcyjny, 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.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.Częstotliwość zmian
opatrunkuZależnie od obserwacji klinicznych, opatrunek można pozostawić na ranie przez okres do 7 dni. Z uwagi na rozcieńczanie
miodu przez wysięk, skuteczność opatrunku będzie się z czasem zmniejszać. Dla zachowania skuteczności opatrunku na odpowiednim
poziomie opatrunek należy zmienić, gdy jego kolor zmieni się w istotny sposób.WażneZawiera glukozę. Pacjenci cierpiący na cukrzycę
powinni monitorować poziom glukozy we krwi. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jad pszczeli/miód. Zależnie od stopnia
wrażliwości rany, po zastosowaniu opatrunku niewielka liczba pacjentów może odczuwać dolegliwości bólowe. W takich przypadkach
konieczne może być zastosowanie odpowiedniego środka przeciwbólowego. Jeśli ból nie ustąpi, należy przerwać stosowanie opatrunku
i przemyć ranę roztworem soli fizjologicznej.
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