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Opatrunek UrgoClean Ag 6 x 6cm, 1 szt.
 

Cena: 8,33 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

Emplastri antimicrobiotica

Opis produktu
 

Antybiofilmowy opatrunek wykorzystujący technologię TLC wzbogaconą siarczanem srebra, który w kontakcie z wysiękiem z rany
uwalnia jony srebra (stąd nazwa TLC Ag). Produkt zbudowany jest z włókien poliakrylanu oraz matrycy TLC Ag, co zapewnia działanie
antybiofilmowe oraz kompleksowe działanie oczyszczające.

Opatrunek wskazany jest do stosowania na rany z objawami miejscowej infekcji lub z ryzykiem zakażenia, z biofilmem lub z martwicą
rozpływną.

Wykazuje działanie przeciwbakteryjne o szerokim spektrum już po 30 minutach wobec głównych szczepów - przebadane na 40
szczepach bakteryjnych kolonizujących ranę, w tym szczepach opornych na antybiotyki (MRSA, VRE, bakterie wytwarzające β-
laktamazy).

Wskazania:
- na rany ostre: oparzenia, rany pourazowe, rany chirurgiczne
- na rany przewlekłe: odleżyny, owrzodzenia kończyn dolnych, owrzodzenia stopy cukrzycowej

Właściwości:
- wykazuje kompleksowe działanie oczyszczające (usuwa wysięk z rany, martwicę rozpływną i obumarłe tkanki)
- dzięki żelującej matrycy TLC, utrzymującej optymalnie wilgotne środowisko pozwala na bezbolesną i bezurazową zmianę opatrunku
- silne działanie antybiofilmowe i antybakteryjne m.in. wobec Staphylococcus aureus, MRSA, Streptococcus pyogenes i Pseudomonas
aeruginosa,
- dzięki synergii działania włókien poliabsorbentu (poliakrylanu) i jonów Ag + usuwa biofilm i zapobiega jego rekonstrukcji
- może być używany w terapii kompresyjnej
- miejscowo zwalcza zakażenie, zmniejszając liczbę bakterii w ranie
- produkt przebadany klinicznie
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Sposób aplikacji:
Ranę oczyścić roztworem soli fizjologicznej. W przypadku wcześniejszego zastosowania antyseptyku, przepłukać solą fizjologiczną

Po 4 tygodniach stosowania opatrunek UrgoClean AG można zastąpić opatrunkiem UrgoStart Plus Pad.

Rozmiar: 6x6 cm
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