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MICRODACYN Hydrogel roztwór do leczenia ran 60 g
 

Cena: 39,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 g (dozownik)

Postać -

Producent KIKGEL SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisMICRODACYNn Hydrogel roztwór do leczenia ran 60 gMicrodacyn® jest wodnym roztworem oksydantów (super-oxidized solution)
o szerokim działaniu przeciwdrobnoustrojowym. Służy do odkażania i płukania ran ostrych oraz przewlekłych takich jak owrzodzenia
goleni, odleżyny, rany w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej. Microdacyn wspomaga oczyszczanie autolityczne rany z martwicy oraz
stwarza odpowiednie środowisko gojenia.Roztwór rodników ponadtlenkowych Microdacyn® został szeroko przebadany pod kątem
aktywności przeciwdrobnoustrojowej na: bakterie G(+), G(-), MRSA, VRE, grzyby, wirusy. Jednocześnie przeprowadzane liczne testy
biologiczne potwierdzają brak działania cytotoksycznego, uczulającego, drażniącego. Microdacyn® jest bezpieczny również dla gałki
ocznej czy jamy ustnej, co świadczy o jego pełnej biozgodności.Microdacyn® jest roztworem ponadtlenków (superoxidised solution),
który łączy wysoką skuteczność przeciwdrobnoustrojową z bezpieczeństwem stosowania – brak działania cytotoksycznego dla
zdrowych tkanek.Służy do płukania ran ostrych oraz przewlekłych takich jak:OwrzodzeniaOdleżynyRany w przebiegu stopy
cukrzycowejRany oparzenioweRany pooperacyjneOwrzodzenia nowotworoweMicrodacyn® posiada następujące właściwości:Szerokie
spektrum skuteczności przeciwdrobnoustrojowej (bakterie, wirusy, zarodniki, grzyby)Wykazuje właściwości przeciwzapalne i jest
hipoalergicznyJest bezpieczny dla zdrowych komórek. Nie są znane jego skutki uboczneNie wymaga wypłukiwania z ran głębokichMoże
być stosowany do przepłukiwania ucha zewnętrznego, spojówki oka, tkanek takich więzadła i ścięgnaNie powoduje uodpornienia
bakteriiNiweluje nieprzyjemny zapach ranDopuszczony do stosowania w tarapii podciśnieniowej NPWTObojętny odczyn pHSposób
użyciaAplikacja roztworuObficie nasączyć kompres gazowy roztworem Microdacyn® i położyć bezpośrednio na ranęZabieg powtarzać
2 razy dziennie przez 15 min. oraz podczas każdej zmiany opatrunkuMicrodacyn może być rutynowo stosowany zamiast soli
fizjologicznej do przewywania ran pourazowych, ran oparzeniowych czy silnie zanieczyszczonych.Nasączenie przyschniętego opatrunku
preparatem Microdacyn ułatwia jego usunięcieNie jest konieczne dodatkowe przemywanie rany przed zastosowaniem preparatuNie jest
konieczne wypłukiwanie preparatu z rany
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