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ECLYPSE Adherent Opatrunek silnie absorpcyjny 10 x 10 cm
1 sztuka
 

Cena: 15,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent KIKGEL SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisECLYPSE Adherent Opatrunek silnie absorpcyjny 10 x 10 cmWłaściwość:Eclypse® jest silnie chłonnym opatrunkiem. Posiada
warstwę chłonną wyposażoną w silnie absorpcyjny system, zawiera warstwę mechanicznie związanej celulozy zapewniającą
dodatkowe właściwości chłonne oraz nadającą opatrunkowi niezmienną strukturę. Beżowa warstwa zewnętrzna zbudowana z poliestru
izoluje wilgoć, zabezpiecza opatrunek przed przeciekaniem, zapewnia odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz zapewnia niski
poziom tarcia opatrunku o odzież i bandaże.CechyBardzo wysoka chłonność opatrunkuProces absorpcji zachodzi natychmiast przy
kontakcie z wilgociąZewnętrzna warstwa nieprzepuszczająca wilgociWytrzymałość mechaniczna i trwałośćTechnologia „stay dry”-
wilgoć kumulowana jest wewnątrz opatrunku dzięki czemu warstwa kontaktowa pozostaje sucha.Opatrunek jest cienki i komfortowy w
użyciu, z łatwością dostosowuje się do kształtu ranyWskazaniaRany z umiarkowanym lub obfitym wysiękiem, w tym: owrzodzenia
podudzi; odleżyny; rany z wilgotną warstwą martwiczą oddzielającą się od zdrowej tkanki; rany z postępującą granulacją; pooperacyjne
rany zaopatrzone szwami lub rany rozchodzące się; rany nowotworowe; zaopatrzenie miejsc po pobraniu przeszczepów skóry.OFERTA
DOTYCZY SPRZEDAŻY 1 SZTUKISposób użyciaOpatrunek Eclypse umieszcza się powierzchnią chłonną na ranie (beżową stroną na
zewnątrz). W przypadku dużych ran można zastosować kilka opatrunków obok siebie mocując je odpowiednim plastrem lub bandażem.
W przypadku podrażnionej skóry wokół rany należy zastosować przepuszczający wysięk opatrunek kontaktowy. Opatrunek należy
umocować za pomocą materiału przylepnego lub bandaża. Eclypse® może być stosowany w kompresjoterapii.Częstotliwość zmian
opatrunkuOkres stosowania opatrunku zależy od intensywności wysięku, jednak opatrunek można pozostawić na ranie przez okres do 7
dni. Ponieważ Eclypse® posiada doskonałe właściwości absorpcyjne skumulowany wysięk może powodować, że opatrunek staje się
ciężki, a pęczniejąca warstwa absorpcyjna stwarza dodatkowy ucisk na ranę, dlatego też w takich wypadkach konieczna jest
wcześniejsza zmiana opatrunku.
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