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SUTRISEPT Płyn 50 ml
 

Cena: 19,70 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent VERCO

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościSUTRISEPT Płyn 50 mlSutriSept Płyn na rany służy do oczyszczania, irygacji i nawilżania różnego rodzaju ran. Może być
stosowany również do dezynfekcji materiałów medycznych takich jak opatrunki czy bandaże. Zawiera dobrze tolerowaną substancję
PHMB (poliheksanid) i może być alternatywą dla stosowanych dotychczas środków na rany.Sutrisept Płyn na rany pozwala na wygodne
i bezbolesne oczyszczanie ran. Przeciwdrobnoustrojowe właściwości płynu zapobiegają tworzeniu się biofilmu bakteryjnego, co stwarza
dobre warunki do gojenia rany. Wygodny atomizer umożliwia precyzyjną aplikację płynu na ranę.SutriSept Płyn na rany może być
stosowany przez dłuższy czas.Wskazaniao Oczyszczanie ran i skóryo Irygacja rano Nawilżanie rano Dezynfekcja materiałów
medycznych (opatrunki, bandaże, gaza etc.)o Izolacja powierzchni rany od środowiska zewnętrznegoo Zapobieganie tworzeniu się
biofilmu bakteryjnegoo Eliminacja patogennych mikroorganizmów z opatrunkuOczyszczanie i zapobieganie zakażeniuo Ran
pooperacyjnycho Ran po cesarskim cięciuo Ran przewlekłych i zakażonycho Oparzeń 1. I 2. Stopniao Otarćo ZadrapańZalety produktuo
alternatywa dla dotychczas stosowanych substancji na rany,o sprzyjanie procesowi gojenia rany,o możliwość bezbolesnego
oczyszczania ran,o skuteczne usuwanie zabrudzeń, pozostałości wysięku, wyschniętych tkanek, strupów z powierzchni rany,o produkt
gotowy do użycia,o precyzyjna aplikacja na ranę dzięki atomizerowi,o przezroczysty, bezbarwny, bezzapachowy płyn.Sposób użyciaW
przypadku ran głębszych i na większych powierzchniach najpierw należy przemyć ranę produktem SutriSept Płyn na rany, a następnie
wypełnić produktem SutriSept Hydrożel na rany.W przypadku mniejszych ran wystarczy użycie samego produktu SutriSept Płyn na
rany.o Całą ranę i jej okolicę należy dokładnie oczyścić. Zaleca się jej moczenie przez co najmniej 15 minut za pomocą całkowicie
zmoczonego kompresu.o Płynu nie należy rozcieńczać.o Oczyszczoną ranę należy pokryć produktem SutriSept Płyn na
rany.Oczyszczoną ranę należy zabezpieczyć bandażem, opatrunkiem lub plastrem.Stosowanie na opatrunki i bandażeJeżeli trudno jest
usunąć opatrunek i bandaż z powodu wysuszenia i przywarcia do rany, zaleca się namoczenie ich produktem SutriSept Płyn, odczekanie
1 do 5 minut, po czym ostrożne usunięcie z rany.WażneSutriSept Płyn na rany może być stosowany do 8 tygodni po otwarciu
opakowania.ProducentVerco S.A.ul. Jacka Odrowąża 1503-310 Warszawa
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