
Mały poradnik
zaopatrywania ran przewlekłych



HydroClean® plus

HydroClean® plus cavity

HydroTac®  
HydroTac® comfort

Atrauman® Ag

Zetuvit® plus

Sorbalgon®

PermaFoam™ 
PermaFoam™ comfort

PermaFoam™ sacral

PermaFoam™ concave

Hydrocoll®

Hydrocoll® sacral

Hydrocoll® concave

Hydrocoll® thin

Hydrosorb® Gel

Przegląd produktów 



Rany przewlekłe, takie jak owrzodzenia odleżynowe, zespół stopy 
cukrzycowej czy owrzodzenia podudzia, coraz częściej stają się 
istotnym problemem w praktyce medycznej. Przedłużające się gojenie 
oraz związane z tym cierpienie pacjentów, stanowią duże wyzwanie 
dla personelu pielęgniarskiego i lekarskiego. 

Niniejszy poradnik ma za zadanie ułatwić Państwu wypracowanie 
procedur zaopatrywania ran, niezbędnych w codziennej pracy. 
Zawiera on informacje, które z pewnością będą pomocne w doborze 
odpowiednich produktów do zaopatrywania ran w konkretnych 
przypadkach klinicznych, w zależności od rodzaju rany oraz fazy jej 
gojenia.

Przedstawiono w nim typowe rany przewlekłe (owrzodzenia 
odleżynowe, zespół stopy cukrzycowej i owrzodzenia podudzia) 
znajdujące się w kolejnych fazach gojenia, wykazujące różne 
dodatkowe objawy:

   Faza oczyszczania (tkanka martwicza, zakażenie,   
 złogi włóknika)  

 Faza ziarninowania 
 Faza naskórkowania

W odniesieniu do każdej z tych faz procesu gojenia, zachodzi dalszy 
podział ran na powierzchniowe oraz głębokie i szczelinowe, podział 
w zależności od ilości wydobywającej się z rany wydzieliny oraz ze 
względu na stan skóry (normalna lub wrażliwa).

W oparciu o te podziały dla każdego rodzaju rany przypisane są 
odpowiednie opatrunki oraz produkty dodatkowe (do mocowania 
bądź ucisku).

Nowy schemat terapeutyczny –  
HydroTherapy – całkowity proces leczenia 
ran w dwóch krokach

Wstęp



OCZYSZCZANIE RANY

Tkanka martwicza Zakażenie Złogi włóknika ZIARNINOWANIE NASKÓRKOWANIE

RANY POWIERZCHOWNE

Wydzielina ++

RANY GŁĘBOKIE LUB SZCZELINOWE

 HydroClean plus  
cavity

MOCOWANIE OPATRUNKÓW
skóra normalna skóra wrażliwa kończyny
 Omnifix elastic  Omnipor  Peha-haft

 Omniplast  Peha-fix  Stülpa-fix

 Omnisilk

 Peha-haft

 Stülpa-fix

Model rany

Wydzielina ++
 HydroClean plus  
cavity + Zetuvit plus

 Sorbalgon /  
 Sorbalgon T
  Atrauman Ag 
+ Sorbalgon
 Terapia Vivano

 HydroClean plus  
cavity 

  Atrauman Ag 
+ Sorbalgon

 Terapia Vivano

 HydroClean plus  
cavity

 HydroClean plus  
cavity + Zetuvit plus

 Sorbalgon /  
 Sorbalgon T
 PermaFoam cavity

 HydroClean plus  
cavity 

  HydroClean plus 
+ Zetuvit plus
  Atrauman Ag 
+ Zetuvit plus
  HydroClean plus 
+ Atrauman Ag
 Terapia Vivano

  HydroClean plus
  HydroClean plus 
+ Atrauman Ag
 Terapia Vivano

 HydroClean plus
  HydroClean plus 
+ Zetuvit plus
 PermaFoam
 PermaFoam comfort
 PermaFoam sacral
 PermaFoam concave

 HydroClean plus

 HydroClean plus
 Hydrosorb Gel

 HydroClean plus  
cavity 

 Hydrosorb Gel

Wydzielina +

Wydzielina +



OCZYSZCZANIE RANY

Tkanka martwicza Zakażenie Złogi włóknika ZIARNINOWANIE NASKÓRKOWANIE

RANY POWIERZCHOWNE

Wydzielina ++

RANY GŁĘBOKIE LUB SZCZELINOWE

 HydroClean plus  
cavity

MOCOWANIE OPATRUNKÓW
skóra normalna skóra wrażliwa kończyny
 Omnifix elastic  Omnipor  Peha-haft

 Omniplast  Peha-fix  Stülpa-fix

 Omnisilk

 Peha-haft

 Stülpa-fix

 skóra normalna
 HydroTac
 HydroTac comfort
 Hydrocoll
 skóra wrażliwa
 HydroTac

 Sorbalgon /  
 Sorbalgon T

stawy palce dłoni i stóp okolica krzyżowa
 Stülpa-fix  Stülpa  Omnifix elastic

 Omnifix elastic  Peha-haft  majtki siatkowe 
 MoliCare Fixpants
 Stülpa-fix

RANY POWIERZCHOWNE

RANY GŁĘBOKIE LUB SZCZELINOWE

 skóra normalna
 HydroClean plus
 HydroTac
 HydroTac comfort
 skóra wrażliwa
 HydroClean plus
 HydroTac

 skóra normalna
 HydroClean plus
 HydroTac
 HydroTac comfort
 Hydrocoll
 Hydrocoll sacral
 Hydrocoll concave
  skóra wrażliwa
 HydroClean plus
 HydroTac

 skóra normalna
 HydroTac
 HydroTac comfort
 Hydrocoll
 skóra wrażliwa
 HydroTac

 HydroClean plus  
cavity

 Hydrosorb Gel

Wydzielina ++

Wydzielina +

Wydzielina ++

Wydzielina +



Owrzodzenie odleżynowe to uszkodzenie skóry i głębiej leżących 
tkanek, które powstaje wskutek długotrwałego ucisku, działania 
sił tarcia, sił ścinających lub kombinacji wszystkich tych czynników 
łącznie. 

Odleżyna

OCZYSZCZANIE RANY

Tkanka martwicza Zakażenie Złogi włóknika ZIARNINOWANIE NASKÓRKOWANIE
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Wydzielina ++

M
oliC

are Skin – Protektor ochronny lub K
rem

 ochronny do skóry

MOCOWANIE OPATRUNKÓW
skóra normalna skóra wrażliwa kończyny stawy okolica krzyżowa
 Omnifix elastic  Omnipor  Peha-haft  Stülpa-fix  Omnifix elastic

 Omniplast  Peha-fix  Stülpa-fix  Omnifix elastic  majtki siatkowe  
 MoliCare Fixpants

 Omnisilk  Stülpa-fix

 Peha-haft

 Stülpa-fix

Uwaga: opaskę Peha-haft, jako kohezyjną opaskę mocującą,  
należy stosować z zachowaniem ostrożności w przypadku pacjentów  
z zaburzeniami alergicznymi.

 HydroClean plus  
cavity + Zetuvit plus

  Atrauman Ag 
+ Sorbalgon
 Sorbalgon /  
 Sorbalgon T
 Terapia Vivano

  HydroClean plus 
+ Zetuvit plus
  Atrauman Ag 
+ Zetuvit plus
  Atrauman Ag 
+ Sorbalgon
 Sorbalgon
 Terapia Vivano

 HydroClean plus  
cavity

  Atrauman Ag 
+ Sorbalgon
 Terapia Vivano

 HydroClean plus
 Hydrosorb Gel

Ochrona skóry:
HydroTac
Hydrocoll thin
Hydrofilm
MoliCare Skin 
– Protektor 
ochronny lub  
Krem ochronny  
do skóry 

 HydroClean plus  
cavity 

 Hydrosorb Gel

  HydroClean plus
  Atrauman Ag 
+ Sorbalgon
 Terapia Vivano

Wydzielina +

Wydzielina +

Wydzielina ++



OCZYSZCZANIE RANY

Tkanka martwicza Zakażenie Złogi włóknika ZIARNINOWANIE NASKÓRKOWANIE
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Wydzielina ++

M
oliC

are Skin – Protektor ochronny lub K
rem

 ochronny do skóry

MOCOWANIE OPATRUNKÓW
skóra normalna skóra wrażliwa kończyny stawy okolica krzyżowa
 Omnifix elastic  Omnipor  Peha-haft  Stülpa-fix  Omnifix elastic

 Omniplast  Peha-fix  Stülpa-fix  Omnifix elastic  majtki siatkowe  
 MoliCare Fixpants

 Omnisilk  Stülpa-fix

 Peha-haft

 Stülpa-fix

Uwaga: opaskę Peha-haft, jako kohezyjną opaskę mocującą,  
należy stosować z zachowaniem ostrożności w przypadku pacjentów  
z zaburzeniami alergicznymi.

 HydroClean plus  
cavity

 HydroClean plus  
cavity + Zetuvit plus

 Sorbalgon /  
 Sorbalgon T
 PermaFoam cavity

 HydroClean plus  
cavity

 Sorbalgon /  
 Sorbalgon T

 HydroClean plus  
cavity 

 Hydrosorb Gel

 HydroClean plus  
cavity

 HydroClean plus
  HydroClean plus 
+ Zetuvit plus
 PermaFoam
 PermaFoam comfort
 PermaFoam sacral
 PermaFoam concave

  skóra normalna
 HydroClean plus
 HydroTac
 HydroTac comfort
 Hydrocoll
 Hydrocoll sacral
 Hydrocoll concave
  skóra wrażliwa
 HydroTac

 HydroClean plus

 skóra normalna
 HydroClean plus
 HydroTac
 HydroTac comfort
 skóra wrażliwa
 HydroClean plus
 HydroTac

 skóra normalna
 HydroTac
 HydroTac comfort
 Hydrocoll
 skóra wrażliwa
 HydroTac

 skóra normalna
 HydroTac
 HydroTac comfort
 Hydrocoll thin
 skóra wrażliwa
 HydroTac

Wydzielina ++

Wydzielina +

Wydzielina ++

Wydzielina +



Zespół stopy cukrzycowej to owrzodzenie lub zmiany skórne na 
stopie, których powstanie wiąże się z fizycznym uszkodzeniem skóry, 
a pogorszenie stanu z następstwami cukrzycy w postaci neuropatii 
czuciowej i autonomicznej i/lub choroby naczyń obwodowych. 

Stopa cukrzycowa

OCZYSZCZANIE RANY

Tkanka martwicza* Zakażenie Złogi włóknika ZIARNINOWANIE NASKÓRKOWANIE

RANY POWIERZCHOWNE

Wydzielina ++

MOCOWANIE OPATRUNKÓW
skóra normalna skóra wrażliwa kończyny stawy palce dłoni i stóp
 Omnifix elastic  Omnipor  Peha-haft  Stülpa  Stülpa

 Omniplast  Peha-fix  Stülpa  Omnifix elastic  Peha-haft

 Omnisilk

 Peha-haft

 Stülpa

Uwaga: opaskę Peha-haft, jako kohezyjną opaskę mocującą,  
należy stosować z zachowaniem ostrożności w przypadku pacjentów  
z zaburzeniami alergicznymi.

* Jeżeli oczyszczanie rany nie jest przeciwwskazane

RANY GŁĘBOKIE LUB SZCZELINOWE

Wydzielina ++

  HydroClean plus 
+ Zetuvit plus
  Atrauman Ag 
+ Zetuvit plus
  Atrauman Ag 
+ Sorbalgon
 Sorbalgon
 Terapia Vivano

 HydroClean plus
 Hydrosorb Gel

 HydroClean plus
  HydroClean plus 
+ Zetuvit plus
 PermaFoam
 PermaFoam comfort
 PermaFoam concave

 HydroClean plus  
cavity + Zetuvit plus

  Atrauman Ag 
+ Zetuvit plus
  Atrauman Ag 
+ Sorbalgon
 Sorbalgon
 Terapia Vivano

 HydroClean plus  
cavity

 HydroClean plus  
cavity + Zetuvit plus

 Sorbalgon /  
 Sorbalgon T
 PermaFoam cavity

 HydroClean plus  
cavity

  Atrauman Ag 
+ Sorbalgon
 Terapia Vivano

 HydroClean plus 
  Atrauman Ag 
+ Sorbalgon
 Terapia Vivano

 HydroClean plus  
cavity

 HydroClean plus 

 HydroClean plus  
cavity

 Hydrosorb Gel

Wydzielina +

Wydzielina +



OCZYSZCZANIE RANY

Tkanka martwicza* Zakażenie Złogi włóknika ZIARNINOWANIE NASKÓRKOWANIE

RANY POWIERZCHOWNE

Wydzielina ++

MOCOWANIE OPATRUNKÓW
skóra normalna skóra wrażliwa kończyny stawy palce dłoni i stóp
 Omnifix elastic  Omnipor  Peha-haft  Stülpa  Stülpa

 Omniplast  Peha-fix  Stülpa  Omnifix elastic  Peha-haft

 Omnisilk

 Peha-haft

 Stülpa

Uwaga: opaskę Peha-haft, jako kohezyjną opaskę mocującą,  
należy stosować z zachowaniem ostrożności w przypadku pacjentów  
z zaburzeniami alergicznymi.

Wydzielina ++

Wydzielina +

 skóra normalna
 HydroClean plus
 HydroTac
 HydroTac comfort
 skóra wrażliwa
 HydroClean plus
 HydroTac

 skóra normalna
 HydroClean plus
 HydroTac
 HydroTac comfort
 Hydrocoll concave
 skóra wrażliwa
 HydroClean plus
 HydroTac

 skóra normalna
 HydroTac
 HydroTac comfort
 Hydrocoll
 skóra wrażliwa
 HydroTac

 HydroClean plus  
cavity

 Sorbalgon /  
 Sorbalgon T

 HydroClean plus  
cavity

 Hydrosorb Gel

 skóra normalna
 HydroTac
 HydroTac comfort
 Hydrocoll thin
 skóra wrażliwa
 HydroTac

Wydzielina ++

Wydzielina +



OCZYSZCZANIE RANY

Tkanka martwicza Zakażenie Złogi włóknika ZIARNINOWANIE NASKÓRKOWANIE

Wydzielina ++

M
oliC

are Skin – Em
ulsja do ciała

TERAPIA UCISKOWA * PRZY ULCUS CRURIS VENOSUM
Opaska stała (może pozostawać na kończynie przez okres do 7 dni)

 Varolast Plus

Opaska wymagająca częstszej wymiany lub przewinięcia
 Pütterbinde (częstotliwość zmiany opaski – 1 do 3 dni)

 Lastodur (częstotliwość zmiany opaski – 1 dzień)

*Uwaga: w przypadkach owrzodzeń o etiologii tętniczej (ulcus cruris 
 arteriosum) lub mieszanej (ulcus cruris mixtum), terapia 
 uciskowa jest przeciwwskazana. W takich przypadkach terapia  
 uciskowa może być prowadzona tylko i wyłącznie pod ścisłą   
 kontrolą lekarza prowadzącego.

Ubytek w patologicznie zmienionej tkance podudzia, powstały między 
innymi w wyniku przewlekłej niewydolności naczyń żylnych (ulcus 
cruris venosum), zaburzeń dopływu krwi (ulcus cruris arteriosum)  
lub połączenia obu patologii (ulcus cruris mixtum). 

Owrzodzenie podudzia

MOCOWANIE OPATRUNKÓW
skóra normalna skóra wrażliwa kończyny stawy
 Omnifix elastic  Omnipor  Peha-haft  Stülpa-fix

 Omniplast  Peha-fix  Stülpa-fix  Omnifix elastic

 Omnisilk

 Peha-haft

 Stülpa-fix

Uwaga: opaskę Peha-haft, jako kohezyjną opaskę mocującą,  
należy stosować z zachowaniem ostrożności w przypadku pacjentów  
z zaburzeniami alergicznymi.

  HydroClean plus 
+ Zetuvit plus
  Atrauman Ag 
+ Zetuvit plus
  HydroClean plus 
+Atrauman Ag
 Terapia Vivano

 HydroClean plus
 Hydrosorb Gel

 HydroClean plus
  HydroClean plus 
+ Zetuvit plus
 PermaFoam
 PermaFoam comfort

 HydroClean plus 
  Zetuvit Plus 
+ Atrauman Ag
 Terapia Vivano

 HydroClean plus 

Wydzielina +



OCZYSZCZANIE RANY

Tkanka martwicza Zakażenie Złogi włóknika ZIARNINOWANIE NASKÓRKOWANIE

Wydzielina ++

M
oliC

are Skin – Em
ulsja do ciała

TERAPIA UCISKOWA * PRZY ULCUS CRURIS VENOSUM
Opaska stała (może pozostawać na kończynie przez okres do 7 dni)

 Varolast Plus

Opaska wymagająca częstszej wymiany lub przewinięcia
 Pütterbinde (częstotliwość zmiany opaski – 1 do 3 dni)

 Lastodur (częstotliwość zmiany opaski – 1 dzień)

*Uwaga: w przypadkach owrzodzeń o etiologii tętniczej (ulcus cruris 
 arteriosum) lub mieszanej (ulcus cruris mixtum), terapia 
 uciskowa jest przeciwwskazana. W takich przypadkach terapia  
 uciskowa może być prowadzona tylko i wyłącznie pod ścisłą   
 kontrolą lekarza prowadzącego.

MOCOWANIE OPATRUNKÓW
skóra normalna skóra wrażliwa kończyny stawy
 Omnifix elastic  Omnipor  Peha-haft  Stülpa-fix

 Omniplast  Peha-fix  Stülpa-fix  Omnifix elastic

 Omnisilk

 Peha-haft

 Stülpa-fix

Uwaga: opaskę Peha-haft, jako kohezyjną opaskę mocującą,  
należy stosować z zachowaniem ostrożności w przypadku pacjentów  
z zaburzeniami alergicznymi.

Wydzielina ++

Wydzielina +

 skóra normalna
 HydroClean plus
 HydroTac
 HydroTac comfort
 skóra wrażliwa
 HydroTac

 skóra normalna
 HydroClean plus
 HydroTac
 HydroTac comfort
 Hydrocoll
 skóra wrażliwa
 HydroTac

 skóra normalna
 HydroTac
 HydroTac comfort
 Hydrocoll
 skóra wrażliwa
 HydroTac



Właściwości: 
HydroClean plus to hydroaktywny opatrunek z unikatowym 
mechanizmem płucząco-absorpcyjnym oraz antybakteryjną substancją 
PHMB (chlorowodorek poliheksametylenu biguanidyny). Opatrunek 
usuwa wszystkie znane miejscowe bariery upośledzające gojenie 
rany: przywraca równowagę biochemiczną w łożysku rany obniżając 
poziom aktywnych metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej, 
umożliwia usunięcie obciążenia nekrotycznego, zapewnia optymalnie 
wilgotne środowisko w obrębie rany, niszczy biofilm obniżając poziom 
pH do wartości fizjologicznej. Strona opatrunku stykająca się z raną 
pokryta jest nieprzywierającymi do rany paskami silikonu. Zewnętrzna 
warstwa opatrunku pokryta jest polipropylenową membraną 
półprzepuszczalną, chroniącą przed przemakaniem opatrunku 
i przedostawaniem się do rany drobnoustrojów chorobotwórczych. 
Opatrunek pozwala na obniżenie kosztu terapii rany przewlekłej, 
ryzyko powikłań oraz zwiększa komfort pacjenta.

Zastosowanie: 
 jako pierwszy krok w schemacie terapeutycznym HydroTherapy,  

 do aktywnego oczyszczania powierzchniowych ran przewlekłych,  
 w szczególności objętych zakażeniem, pokrytych tkanką   
 nekrotyczną i biofilmem

 w celu pobudzenia i wspomagania budowy nowej tkanki w fazie  
 ziarninowania

 nie wymaga opatrunku wtórnego, można go mocować   
 przylepcem (np. Omnifix elastic), opaską podtrzymującą  
 (np. Peha-haft, Peha-fix) bądź rękawem opatrunkowym  
 (np. Stülpa, Stülpa-fix)

 ze względu na wysoki potencjał retencyjny sprawdza się  
 w kombinacji z terapią uciskową w przypadkach leczenia   
 owrzodzeń podudzi pochodzenia żylnego

Zmiany opatrunków: 
Opatrunek HydroClean plus może pozostać na ranie do 3 dni, jeżeli 
nie zaistnieją medyczne powody do jego wcześniejszej zmiany.

HydroClean® plus

Nazwa opatrunku Rozmiar

HydroClean® plus 7.5 x 7.5 cm Przewlekłe owrzodzenia – odpłatność pacjenta 30%; 
Epidermolysis bullosa – bezpłatny do wysokości limitu.

10 x 10 cm Przewlekłe owrzodzenia – odpłatność pacjenta 30%; 
Epidermolysis bullosa – bezpłatny do wysokości limitu.



Właściwości: 
Wersja opatrunku HydroClean plus cavity przeznaczona jest dla ran 
głębokich. Opatrunek pochłania wysięk całą powierzchnią, zarówno 
tą stykającą się z raną, jak i zewnętrzną. Wymaga opatrunku 
wtórnego np HydroClean plus lub Zetuvit plus.

Zastosowanie: 
 jako pierwszy krok w schemacie terapeutycznym HydroTherapy,  

 do aktywnego oczyszczania ran głębokich, szczelinowych,   
 podminowanych, w szczególności objętych zakażeniem, pokrytych  
 tkanką nekrotyczną i biofilmem

 w celu pobudzenia i wspomagania budowy nowej tkanki w fazie  
 ziarninowania

 wymaga zastosowania opatrunku wtórnego (np. HydroClean plus)

 opatrunek wtórny można mocować przylepcem (np. Omnifix   
 elastic), opaską podtrzymującą (np. Peha-haft, Peha-fix)  
 bądź rękawem opatrunkowym (np. Stülpa lub Stülpa-fix)

Zmiany opatrunków: 
Opatrunek HydroClean plus cavity może pozostać na ranie do 3 dni, 
jeżeli nie zaistnieją medyczne powody do jego wcześniejszej zmiany.

HydroClean® plus cavity

Nazwa opatrunku Rozmiar

HydroClean® plus 
cavity

7.5 x 7.5 cm Przewlekłe owrzodzenia – odpłatność pacjenta 30%; 
Epidermolysis bullosa – bezpłatny do wysokości limitu.

HydroClean® plus /  
HydroClean® plus cavity
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Właściwości: 
HydroTac to hydroaktywny opatrunek wspomagający kumulację 
czynników wzrostu komórkowego, które stymulują proliferację 
i migrację keratynocytów, przyczyniając się do przyspieszenia procesu 
gojenia rany. Opatrunek utrzymuje optymalnie wilgotne środowisko  
w ranie zarówno suchej jak i sączącej. Warstwa pianki poliuretanowej 
wchłania nadmiar wydzieliny, zatrzymując ją w swojej strukturze 
nawet pod wpływem terapii uciskowej. Warstwa hydrożelu 
aktywnie dostarcza wilgoć do rany przesuszonej. Hydrożel daje 
efekt początkowej przylepności „Initial Tack”, dzięki temu zakładanie 
opatrunku jest dużo prostsze oraz zapobiega przywieraniu opatrunku 
do rany, umożliwiając jego atraumatyczne zmiany. Od strony 
zewnętrznej opatrunek pokryty jest membraną poliuretanową, która 
chroni ranę przed wnikaniem drobnoustrojów chorobotwórczych,  
nie utrudnia jednak przepływu powietrza i pary wodnej.

HydroTac comfort – jest dodatkowo wyposażony w folię 
samoprzylepną, ułatwiającą mocowanie opatrunku na skórze.

Zastosowanie: 
 jako drugi krok w schemacie terapeutycznym HydroTherapy,   

 opatrunek znakomicie nadaje się do zaopatrywania ran trudno   
 gojących się, zarówno sączących jak i relatywnie suchych, w fazie  
 ziarninowania i epitelializacji, po uprzednim oczyszczeniu rany  
 za pomocą opatrunków HydroClean plus / HydroClean plus cavity.

 nie wymaga opatrunku wtórnego 

 wersja HydroTac comfort nie wymaga mocowania.

 HydroTac można mocować przylepcem (np. Omnifix elastic),   
 opaską podtrzymującą (np. Peha-haft, Peha-fix) bądź rękawem 
 opatrunkowym (np. Stülpa lub Stülpa-fix)

 ze względu na wysoki potencjał retencyjny sprawdza się  
 w kombinacji z terapią uciskową w przypadkach leczenia   
 owrzodzeń podudzi pochodzenia żylnego

Zmiany opatrunków: 
Opatrunki HydroTac / HydroTac comfort mogą pozostać na ranie do 
4 dni, jeżeli nie zaistnieją medyczne powody do ich wcześniejszej 
zmiany.

HydroTac® / HydroTac® comfort

Nazwa opatrunku Rozmiar

HydroTac® 10 x 10 cm Przewlekłe owrzodzenia – odpłatność pacjenta 30%; 
Epidermolysis bullosa – bezpłatny do wysokości limitu.

10 x 20 cm Przewlekłe owrzodzenia – odpłatność pacjenta 30%; 
Epidermolysis bullosa – bezpłatny do wysokości limitu.

15 x 15 cm Przewlekłe owrzodzenia – odpłatność pacjenta 30%; 
Epidermolysis bullosa – bezpłatny do wysokości limitu.

20 x 20 cm Przewlekłe owrzodzenia – odpłatność pacjenta 30%; 
Epidermolysis bullosa – bezpłatny do wysokości limitu.

HydroTac® comfort 12.5 x 12.5 cm Przewlekłe owrzodzenia – odpłatność pacjenta 30%; 
Epidermolysis bullosa – bezpłatny do wysokości limitu.

15 x 15 cm Przewlekłe owrzodzenia – odpłatność pacjenta 30%; 
Epidermolysis bullosa – bezpłatny do wysokości limitu.

20 x 20 cm Przewlekłe owrzodzenia – odpłatność pacjenta 30%; 
Epidermolysis bullosa – bezpłatny do wysokości limitu.

HydroTac®

HydroTac® comfort



Właściwości: 
Antybakteryjny, jałowy opatrunek ze srebrem, impregnowany nie 
zawierającą składników czynnych maścią. Hydrofobowa siatka 
poliamidowa, z której wykonany jest materiał nośny opatrunku, 
pokryta jest srebrem metalicznym. Pod wpływem wydzieliny z rany, 
z opatrunku uwalniają się jony srebra o antybakteryjnym działaniu. 
Atrauman Ag zwalcza zarówno bakterie gram-ujemne jak i gram-
dodatnie, włącznie ze szczepami MRSA. Stężenie uwalnianych jonów 
srebra gwarantuje niską cytotoksyczność opatrunku. Maść pielęgnuje 
brzegi rany, zapewnia ich elastyczność, zapobiega przyklejaniu 
się opatrunku do rany, dzięki czemu jego zmiany przebiegają 
bezboleśnie. Wydzielina wraz z martwymi bakteriami nie jest 
zatrzymywana w strukturze opatrunku, lecz zostaje przepuszczona 
do wtórnego opatrunku chłonnego. W zależności od rodzaju rany 
można zastosować dowolnie wybrany wtórny opatrunek chłonny, 
np. HydroClean plus, Sorbalgon, Zetuvit plus, a także jałowy kompres 
Sterilux lub Medicomp. 

Zastosowanie: 
 do miejscowego leczenia ran zakażonych, zarówno przewlekłych  

 jak i ostrych

 oparzeń do 2 stopnia

 ran objętych krytyczną kolonizacją bakteryjną

 jako środek w zapobieganiu infekcjom podczas leczenia ran, 
 szczególnie u pacjentów z osłabionym systemem    
 immunologicznym

Zmiany opatrunków: 
Opatrunek Atrauman Ag może pozostawać na obszarze rany przez 
okres do około 7 dni.

Atrauman® Ag

Nazwa opatrunku Rozmiar

Atrauman® Ag 5 x 5 cm

10 x 10 cm

10 x 20 cm

Atrauman® Ag ...

... dla ran powierzchownych

... dla ran głębokich



Zetuvit® Plus

Właściwości: 
Zetuvit Plus, czterowarstwowy opatrunek o niezwykle wysokiej 
chłonności to doskonałe rozwiązanie do stosowania w przypadku 
silnie sączących ran. Dwuwarstwowa, zewnętrzna włóknina 
otacza cały opatrunek. Dolna warstwa włókniny, o właściwościach 
hydrofobowych, zapobiega przywieraniu opatrunku do rany. 
Warstwa wewnętrzna, z włókien celulozowych, ma właściwości 
hydrofilowe, co umożliwia szybkie przemieszczanie się wysięku do 
warstwy chłonnej. Warstwa chłonna zawiera pulpę celulozową oraz 
superabsorbent o bardzo wysokich właściwościach wchłaniania. 
Wysięk zostaje związany i zamknięty w strukturze warstwy chłonnej. 
Miękkość warstwy chłonnej nadaje jej dodatkowo właściwości 
wyściełające. Warstwa chłonna otoczona jest cienką włókniną, która 
równomiernie rozprowadza wysięk na całej jej powierzchni. Na 
stronie przeciwległej do rany opatrunek wyposażony jest w specjalną, 
oddychającą membranę, nie przepuszczającą płynów, która 
zapobiega przenikaniu wydzieliny na zewnątrz oraz chroni przed 
zabrudzeniem. 

Zastosowanie: 
 do zaopatrywania ran zarówno ostrych jak i chronicznych

 w przypadku ran zakażonych lub zagrożonych zakażeniem   
 (zarówno ostrych jak i chronicznych) opatrunek Zetuvit Plus można  
 stosować w kombinacji z opatrunkiem Atrauman Ag

  w przypadku silnie sączących ran powierzchniowych zalecane jest 
stosowanie opatrunku Zetuvit plus jako opatrunku pokrywającego 
opatrunek HydroClean plus

  w przypadku ran silnie sączących i szczelinowych lub tworzących 
kieszonki, opatrunek Zetuvit Plus można stosować jako opatrunek 
pokrywający opatrunek HydroClean plus cavity lub Sorbalgon

Nazwa opatrunku Rozmiar

Zetuvit® Plus 10 x 10 cm Przewlekłe owrzodzenia – odpłatność pacjenta 30%; 
Epidermolysis bullosa – bezpłatny do wysokości limitu.

10 x 20 cm Przewlekłe owrzodzenia – odpłatność pacjenta 30%; 
Epidermolysis bullosa – bezpłatny do wysokości limitu.

20 x 40 cm Przewlekłe owrzodzenia – odpłatność pacjenta 30%; 
Epidermolysis bullosa – bezpłatny do wysokości limitu.



Właściwości:

Opatrunek z miękkich włókien alginianu wapnia. W zetknięciu  
z wydobywającą się z rany wydzieliną, włókna opatrunku 
przekształcają się w wilgotny żel, stwarzający mikroklimat korzystny 
dla procesu gojenia. Opatrunek szybko wchłania wydzielinę 
i zawarte w niej drobnoustroje, zamykając je w strukturze żelu – 
jest więc odpowiedni również dla ran zakażonych. Daje się łatwo 
tamponować.  
W przypadku ran głębokich i szczelinowych doskonale przylega do 
leczonej powierzchni. Zapewnia bardzo skuteczne oczyszczanie. 
Nie przywiera do rany, zmiany opatrunku są bezbolesne. Opatrunek 
dostępny jest w formie kompresu o różnych rozmiarach oraz  
w formie tamponady w taśmie.

Zastosowanie: 
 do zaopatrywania ran zarówno ostrych jak i przewlekłych, również  

 zakażonych, znajdujących się w fazie oczyszczania lub   
 ziarninowania, z wysiękiem od umiarkowanego do obfitego

 polecany w przypadku trudno dostępnych ran głębokich oraz silnie  
 sączących lub krwawiących

 taśmy do tamponady Sorbalgon T są przeznaczone szczególnie  
 do zaopatrywania przetok i ran szczelinowych

Zmiany opatrunków: 
Opatrunek należy zmienić po całkowitym przekształceniu się jego 
włókien w żel.

Sorbalgon®  
Sorbalgon® T

Nazwa opatrunku Rozmiar

Sorbalgon®  
Kompresy Sorbalgon

5 x 5 cm Przewlekłe owrzodzenia – odpłatność pacjenta 30%; 
Epidermolysis bullosa – bezpłatny do wysokości limitu.

10 x 10 cm Przewlekłe owrzodzenia – odpłatność pacjenta 30%; 
Epidermolysis bullosa – bezpłatny do wysokości limitu.

10 x 20 cm Przewlekłe owrzodzenia – odpłatność pacjenta 30%; 
Epidermolysis bullosa – bezpłatny do wysokości limitu.

Sorbalgon® T 
Taśmy z tamponady

1g / 30 cm

2g / 30 cm

Sorbalgon®



Hydrosorb® Gel

Właściwości: 
Amorficzny, przezroczysty hydrożel, który natychmiast po 
wprowadzeniu do rany, tworzy w niej wilgotne środowisko. 
Rozmiękcza suchą tkankę martwiczą i ułatwia jej usunięcie. 
Minimalizuje ból podczas zmiany opatrunku. Dozownik w formie 
strzykawki z podwójną podziałką, umożliwiającą bardzo dokładny 
odczyt zarówno ilości oddanej do rany, jak i pozostałej w strzykawce, 
zapewnia precyzyjne dozowanie żelu oraz ułatwia prowadzenie 
dokumentacji rany. Dzięki możliwości całkowitego wyciśnięcia 
zawartości strzykawki, wykorzystanie żelu jest bardzo ekonomiczne.

Zastosowanie: 
 do wilgotnej terapii ran chronicznych, głównie głębokich, lecz   

 także powierzchownych, o małym wysięku lub prawie suchych,  
 we wszystkich fazach gojenia

 polecany do zmiękczania tkanki martwiczej oraz do uwodnienia  
 głębokich ran chronicznych w fazie ziarninowania

 do stosowania również w przypadkach oparzeń do stopnia 2b

 może być łączony ze wszystkimi rodzajami wtórnych opatrunków  
 chłonnych

Nazwa opatrunku Pojemność

Hydrosorb® Gel 15 g



Właściwości: 
Hydroaktywny opatrunek z pianki poliuretanowej o specjalnej 
strukturze porów, umożliwiającej szybką i optymalną eliminację 
wydobywającego się wysięku, lepkich wydzielin i fragmentów 
komórek. Miękki, o dobrych właściwościach wyściełających. 
Minimalizuje ryzyko maceracji skóry wokół rany. Zmiany opatrunku 
przebiegają bezboleśnie. Cechuje go bardzo wysoki potencjał 
retencyjny, prawie – 90% wchłoniętych płynów zostaje zatrzymane 
w strukturze opatrunku przy zastosowaniu standardowej terapii 
uciskowej – jest więc polecany do zastosowania w połączeniu  
z terapią kompresyjną.

Zastosowanie: 
 do zaopatrywania nie objętych zakażeniem ran ostrych  

 i przewlekłych, z obfitym lub umiarkowanym wydzielaniem,  
 w końcowym etapie fazy oczyszczania 
 odpowiedni dla oparzeń do stopnia 2a 
 godny polecenia w przypadkach stanu uwrażliwienia bądź   

 uszkodzenia obszarów skóry w bezpośrednim sąsiedztwie rany 
 doskonale nadaje się do zastosowania w połączeniu z terapią   

 uciskową w przypadkach owrzodzeń podudzia pochodzenia   
 żylnego 
 dostępne są specjalne formy opatrunku dobrane do różnych   

 zastosowań (patrz niżej)

Zmiany opatrunków: 
Opatrunki PermaFoam mogą pozostawać na obszarze rany przez 
okres do 4 dni.

PermaFoam™

Nazwa opatrunku Wymiar 
zewn.

Wymiar 
wewn.

PermaFoam™ sacral 18 x 18 cm 12 x 12 cm

22 x 22 cm 16 x 16 cm

PermaFoam™ concave 16.5 x 18 cm 10.5 x 12 cm

PermaFoam™ cavity 10 x 10 cm 10 x 10 cm

PermaFoam™ tracheostomy 8 x 8 cm 8 x 8 cm

PermaFoam™  
wymagające mocowania

Ø 6 cm Ø 6 cm

10 x 10 cm 10 x 10 cm

10 x 20 cm 10 x 20 cm

15 x 15 cm 15 x 15 cm

20 x 20 cm 20 x 20 cm

PermaFoam™ comfort 
samoprzylepne

11 x 11 cm 6 x 6 cm

10 x 20 cm 5 x 14 cm

15 x 15 cm 10 x 10 cm

20 x 20 cm 14 x 14 cm

PermaFoam™ –  
bez krawędzi samoprzylepnej

PermaFoam™ comfort –  
z krawędzią samoprzylepną

PermaFoam™ cavity –  
do zaopatrywania ran  
głębokich

PermaFoam™ concave –  
do zaopatrywania ran  
usytuowanych na piętach  
i łokciach

PermaFoam™ sacral –  
do zaopatrywania owrzodzeń  
odleżynowych w okolicy  
krzyżowej



Właściwości: 
Chłonny, samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy. Pod wpływem 
wydzieliny z rany, wchłanianej przez cząsteczki hydrokoloidu, 
dochodzi do wytworzenia żelu, który wypełnia ranę, stwarzając 
w niej idealny wilgotny mikroklimat. Nawet przy niewielkim 
wysięku nie istnieje niebezpieczeństwo wysychania rany. Wilgotne 
środowisko pobudza czynność fibroblastów, uczestniczących  
w procesie tworzenia nowej tkanki. Wysoki potencjał chłonności 
pozwala na dłuższe pozostawanie opatrunku na ranie, co wpływa 
na ekonomiczność jego stosowania oraz zapewnia pożądaną 
stabilizację obszaru rany. Zmiany opatrunku są całkowicie bezurazowe 
i bezbolesne. Warstwa wierzchnia stanowi barierę dla bakterii, brudu 
i wilgoci, można brać prysznic w nałożonym opatrunku.

Cieńsza wersja opatrunku – Hydrocoll® thin – przeznaczona jest 
dla ran z mniejszym wysiękiem lub znajdujących się już w fazie 
naskórkowania. 
Dostępne są także wersje specjalne opatrunku:

Hydrocoll® sacral – o specjalnie wykrojonym kształcie do 
zaopatrywania owrzodzeń w okolicy krzyżowej. Zewnętrzna 
wodoodporna warstwa opatrunku zabezpiecza ranę przed dostępem 
płynów, moczu i stolca.

Hydrocoll® concave – idealny do zaopatrywania zaokrąglonych 
części ciała, w szczególności pięt i łokci.

Zastosowanie: 
do zaopatrywania nie objętych zakażeniem ran ostrych i przewlekłych, 
znajdujących się w fazie ziarninowania, z wysiękiem umiarkowanym 
lub lekkim

Zmiany opatrunków: 
Opatrunek Hydrocoll należy zmienić, jeżeli jego powierzchnia ulegnie 
wyraźnemu zabarwieniu i wytworzy się na niej pęcherz o wielkości 
odpowiadającej prawie wielkości rany. 

Hydrocoll®

Hydrocoll® sacral

Hydrocoll® concave

Nazwa opatrunku Rozmiar

Hydrocoll® 5 x 5 cm

7.5 x 7.5 cm

10 x 10 cm Przewlekłe owrzodzenia – odpłatność pacjenta 30%; 
Epidermolysis bullosa – bezpłatny do wysokości limitu.

15 x 15 cm Przewlekłe owrzodzenia – odpłatność pacjenta 30%; 
Epidermolysis bullosa – bezpłatny do wysokości limitu.

20 x 20 cm Przewlekłe owrzodzenia – odpłatność pacjenta 30%; 
Epidermolysis bullosa – bezpłatny do wysokości limitu.

Hydrocoll® sacral 12 x 18 cm Przewlekłe owrzodzenia – odpłatność pacjenta 30%; 
Epidermolysis bullosa – bezpłatny do wysokości limitu.

Hydrocoll® concave 8 x 12 cm Przewlekłe owrzodzenia – odpłatność pacjenta 30%; 
Epidermolysis bullosa – bezpłatny do wysokości limitu.

Hydrocoll® thin 7.5 x 7.5 cm

10 x 10 cm Przewlekłe owrzodzenia – odpłatność pacjenta 30%; 
Epidermolysis bullosa – bezpłatny do wysokości limitu.

15 x 15 cm Przewlekłe owrzodzenia – odpłatność pacjenta 30%; 
Epidermolysis bullosa – bezpłatny do wysokości limitu.



Omnifix® elastic

Miękki, elastyczny przylepiec mocujący z włókniny do wygodnego 
mocowania całej powierzchni opatrunku. Idealny do mocowania 
opatrunku na stawach oraz wszystkich zaokrąglonych i stożkowatych 

częściach ciała.

Omniplast®

Hipoalergiczny przylepiec mocujący, wykonany z tkaniny w kolorze 
skóry, szczególnie wytrzymały na rozrywanie i zniszczenie.

Omniplast® white

Hipoalergiczny przylepiec mocujący, wykonany z tkaniny w kolorze 
białym, szczególnie wytrzymały na rozrywanie i zniszczenie.

Omnipor®

Hipoalergiczny przylepiec mocujący z białej włókniny, przeciwdziała 
maceracji, od strony zewnętrznej impregnowany na działanie wody.

Omnisilk®

Hipoalergiczny przylepiec mocujący ze sztucznego białego jedwabiu, 
przepuszczający powietrze, impregnowany na działanie wody.

Omnifilm®

Hipoalergiczny przylepiec mocujący z przezroczystej folii, przyjazny dla 
skóry, przepuszczający powietrze. Przylepiec Omnifilm daje się łatwo 
dzielić wzdłuż i wszerz.

Opaski podtrzymujące 
i rękawy opatrunkowe

Peha®- fix

Lekko wyściełająca, wysoce elastyczna i bardzo wydajna opaska do 
mocowania opatrunku. Dobrze przylega, nie zsuwa się nawet przy 
dłuższym noszeniu.

Peha®- haft

Kohezyjna opaska podtrzymująca o silnym efekcie mocowania, 
polecana do mocowania opatrunków na stawach, przegubach  
i innych anatomicznie zaokrąglonych częściach ciała.

Stülpa®- fix

Wysoce elastyczny, siatkowy rękaw, stosowany do pewnego  
i trwałego mocowania opatrunków na wszystkich częściach ciała. 
Można go przeciąć w dowolnym miejscu i dowolnym kierunku,  
nie strzępi się, nie występują spuszczone oczka. 

Stülpa®

Bezszwowy, dziany rękaw o wysokiej elastyczności wzdłużnej  
i poprzecznej. Nie zsuwa się, nie uciska nadmiernie. 

Przylepce mocujące



Pütterbinde®

Właściwości: 
Opaska o rozciągliwości 90% do silnego ucisku, z zapinką.  
Daje niewielki ucisk w stanie spoczynku, natomiast znacznie 
wspomaga działanie pompy mięśniowej w trakcie ruchu, wywołując 
pożądany wzrost ciśnienia w układzie żył głębokich. Przeznaczona 
dla pacjentów prowadzących aktywny tryb życia. Dopasowuje się 
do zmian obwodu kończyny dolnej przy wycofywaniu się obrzęków, 
dlatego może pozostać założona do około 3 dni z wyjątkiem 
stanów ostrych, przebiegających z dużym obrzękiem. Tkanina 
opaski ze 100% bawełny bardzo dobrze przepuszcza powietrze, jest 
znakomicie tolerowana przez skórę. Można ją używać wielokrotnie, 
wygotowywać i wyjaławiać.

Zastosowanie: do wywołania silnego ucisku:

 po obliteracji żylaków

 przy ostrych i chronicznych żylnych obrzękach zastoinowych

 w zakrzepowym zapaleniu żył

 w przypadku owrzodzeń podudzia w kombinacji  
 z właściwym opatrunkiem

Lastodur®

Właściwości: 
Opaska o rozciągliwości ok.180% do silnego ucisku, z zapinką. 
Wytwarza stały ucisk niezależnie od podejmowanej aktywności 
fizycznej. Łatwo dostosowuje się do kształtu ciała oraz zmian  
w obwodzie kończyny, związanych z ustępowaniem obrzęku.  
Opaska wykonana z tkaniny o dużej i trwałej elastyczności i wysokim 
stopniu rozciągliwości, bardzo dobrze przepuszcza powietrze i jest 
przyjemna dla skóry. Może być stosowana wielokrotnie dzięki 
możliwości prania i wyjaławiania. Opaska może być stosowana 
zarówno w przypadku pacjentów aktywnych, jak i leżących, jednak  
w obu przypadkach musi być zdejmowana na noc.

Zastosowanie: do wywołania silnego ucisku:

 po obliteracji żylaków 

 przy ostrych i chronicznych żylnych obrzękach zastoinowych 

 w zakrzepowym zapaleniu żył

 w przypadku owrzodzeń podudzia w kombinacji  
 z właściwym opatrunkiem

Varolast® Plus

Właściwości: 
Opaska impregnowana pastą cynkową, jednokierunkowo elastyczna 
i wysoce plastyczna, gotowa do użycia po wyjeciu z opakowania. 
Delikatna struktura materiału opaski wraz z rozciągliwością pasty 
cynkowej dają stałe naprężenie każdego obwoju zapewniając 
efektywną i komfortową terapię bez nadmiernego ucisku.  
Po założeniu Varolast plus tworzy gotowy, półsztywny, oddychający 
opatrunek uciskowy spełniający wszystkie założenia terapii 
kompresyjnej.

Zastosowanie: do wywołania ucisku:

 w ustabilizowanych i przewlekłych stanach pozakrzepowych

 we flebologii do wsparcia krążenia głębokiego i przeszywającego

 przy owrzodzeniu żylnym i dermatozach bez wysięku

Terapia kompresyjna



Właściwości: 
Przezroczysty, samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej. 
Stanowi skuteczną barierę dla bakterii, chroni ranę przed wtórnym 
zakażeniem. Przepuszcza parę wodną i tlen, nie zakłóca swobodnego 
oddychania skóry. Umożliwia stałą kontrolę stanu rany i jej okolicy bez 
zdejmowania opatrunku. Jest wodoodporny, co umożliwia codzienną 
higienę ciała. Zmiany opatrunku są bezbolesne.

Zastosowanie: 
 do zaopatrywania prawie zagojonych ran w fazie naskórkowania 

 jako ochrona przed wtórnym zakażeniem i mechanicznym   
 podrażnieniem suchych, pierwotnie gojących się ran

 do zabezpieczania i mocowania kaniul i cewników

 nie należy stosować go bezpośrednio na rany klinicznie zakażone,  
 krwawiące lub mocno sączące

Zmiany opatrunków: 
Jeżeli z obszaru rany nie wydobywa się już wydzielina, opatrunek 
Hydrofilm może pozostawać na jej obszarze przez okres do 3-4 dni.

Hydrofilm®

Nazwa opatrunku Rozmiar

Hydrofilm® 6 x 7 cm

10 x 15 cm

12 x 25 cm

Inne opatrunki



Właściwości: 
Przezroczysty opatrunek hydrożelowy. Dzięki dużej zawartości wody 
w jego strukturze, już od momentu nałożenia na ranę stwarza 
wilgotne środowisko, które stymuluje budowę nowej tkanki oraz 
tworzenie się i migrację komórek naskórka. Chroni ziarninę oraz 
świeżo utworzony naskórek przed urazami mechanicznymi dzięki 
dobrym właściwościom wyściełającym oraz nie przywieraniu do rany. 
Jest przezroczysty, co pozwala na kontrolę stanu rany w dowolnym 
momencie, bez konieczności zmiany opatrunku, a siatka rastrowa na 
jego powierzchni ułatwia prowadzenie dokumentacji procesu gojenia. 
Dzięki możliwości zastosowania dłuższych odstępów czasowych 
między zmianami opatrunku (do 7 dni) zwiększa się stabilizacja 
procesu gojenia a terapia z użyciem Hydrosorb jest bardzo opłacalna. 
Zmiany opatrunku są bezbolesne.

Hydrosorb® comfort – jest dodatkowo wyposażony w obwodowo 
rozmieszczoną folię samoprzylepną, ułatwiającą jego mocowanie  
na skórze.

Zastosowanie: 
 do zaopatrywania nie objętych zakażeniem ran ostrych  

 i przewlekłych, znajdujących się w fazie naskórkowania,  
 a także ziarninowania przy lekkim wysięku

 odpowiedni dla oparzeń do 2 stopnia

Zmiany opatrunków: 
Przy słabnącym wydzielaniu z rany, opatrunek Hydrosorb może 
pozostawać na jej obszarze przez okres do 7 dni. 

Hydrosorb®   
Hydrosorb® comfort

Nazwa opatrunku Rozmiar

Hydrosorb® 5 x 7.5 cm

10 x 10 cm

20 x 20 cm

Hydrosorb® comfort 4.5 x 6.5 cm

7.5 x 10 cm

12.5 x 12.5 cm

Hydrosorb®

Hydrosorb® comfort



Atrauman®

 
Opatrunek z cienkiej, hydrofobowej siateczki tiulowej z poliestru, 
impregnowanej neutralną maścią, nie zawierającą składników 
czynnych i uczulających. Nie przykleja się do rany, chroni przed 
jej wysychaniem, zapobiega kurczeniu się blizny. Zapewnia dobrą 
wentylację i utlenienie rany. Polecany dla ran lekko lub umiarkowanie 
sączących – jako opatrunek pierwotny. Przepuszcza wydzielinę rany 
do opatrunku wtórnego. Można go stosować we wszystkich fazach 
gojenia.

Atrauman® silicone
 
Opatrunek z delikatnej siateczki pokrytej z obu stron silikonem. 
Nie przywiera do rany i opatrunku wtórnego, minimalizuje ryzyko 
uszkodzenia rany oraz dolegliwości bólowe podczas zmiany 
opatrunku. Otwarta, siatkowa struktura pozwala na optymalne 
odprowadzanie wysięku z rany. Polecany dla wszelkiego rodzaju rana 
powierzchniowych, ostrych, z małym lub średnim wysiękiem a także 
do ochrony ran bez wysięku i wrażliwej skóry. Stosowany z terapią 
podciśnieniową do zabezpieczenia wrażliwych struktur i narządów 
wewnętrznych.

Grassolind® neutral
 
Opatrunek z siatki bawełnianej o dużych oczkach, impregnowanej 
neutralną maścią, nie zawierającą składników czynnych i uczulających.
Nie przykleja się do rany, chroni przed jej wysychaniem, zapobiega 
kurczeniu się blizny. Zapewnia dobrą wentylację i utlenienie rany. 
Polecany dla ran silnie sączących – jako opatrunek pierwotny. 
Przepuszcza do opatrunku wtórnego również lepką wydzielinę. 
Można go stosować we wszystkich fazach gojenia.



Nazwa opatrunku Rozmiar

VivanoMed® 
Zestaw opatrunkowy

Mały 10 x 7.5 x 3.3 cm

Średni 18 x 12.5 x 3.3 cm

Duży 25 x 15 x 3.3 cm

XL 60 x 30 x 1.5 cm

Właściwości: 
Terapia podciśnieniowa Vivano jest zaawansowaną formą leczenia 
ran. Jest polecana szczególnie w przypadkach, gdy dla wsparcia 
gojenia rany wymagany jest drenaż wysięku oraz usuwanie 
zainfekowanego materiału za pomocą ciągłego lub przerywanego 
podciśnienia. Podciśnieniowa terapia ran zapewnia odpowiednie 
dla gojenia rany zamknięte, wilgotne środowisko, które sprzyja 
rozrostowi tkanki ziarninowej a także zmniejsza wielkość rany, 
przybliżając jej brzegi.

System Vivano to: 
 Urządzenie VivanoTec Pro, zaawansowane technologicznie,   

 wytwarzające podciśnienie, odpowiednie zarówno dla terapii   
 stacjonarnej jak i mobilnej

 Zbiornik na wydzielinę VivanoTec o pojemności 300 lub 800 ml

 VivanoMed – praktyczny, jednorazowy zestaw opatrunkowy   
 dostępny w 4 rozmiarach, w którego skład wchodzą:

 VivanoTec Port wykonany z miękkiego i elastycznego materiału.

 Jest niezmiernie płaski przez co minimalizuje ryzyko   
 wystąpienia punktowego ucisku. Specjalna konstrukcja portu  
 zapewnia precyzyjny pomiar ciśnienia w ranie.

 VivanoMed Foam elastyczny i pozwalający na dopasowanie  
 do kształtu rany opatrunek piankowy rozprowadzający   
 równomierną ilość ciśnienia na całej powierzchni rany.  
 Opatrunek można przycinać do rozmiaru rany zarówno  
 na szerokość jak i grubość.

  Hydrofilm – niezawodne uszczelnienie jest niezbędne  
w efektywnej terapii podciśnieniowej. Ze względu na szczególne 
właściwości uszczelniające, folia samoprzylepna Hydrofilm 
zapewnia doskonałą szczelność opatrunku. 

Zmiany opatrunków: 
Opatrunek należy zmieniać regularnie, w odstępach co 48 do  
72 godzin. W przypadku ran zakażonych, opatrunek powinien być 
zmieniany co 12 do 24 godzin. 
W trakcie zmiany opatrunku, rana musi być dokładnie oczyszczona; 
nie można zostawić żadnego fragmentu opatrunku w ranie.

Zastosowanie: 
-   rany ostre i urazowe
-  źle gojące się rany 

pooperacyjne
- wtórnie gojące się rany
-  odleżyny od 2 do 4 stopnia (wg 

skali NPUAP)

- zespół stopy cukrzycowej 
-  przeszczepy płatów skóry  

oraz tkanek
-  rany oparzeniowe i miejsca po 

pobraniach przeszczepów skóry
- rozejścia się brzegów rany 

Vivano®

System do podciśnieniowej  
terapii ran



Hydrofilm®

MoliCare® Skin

Pütterbinde®

Lastodur® 

Varolast® 

Omniplast® 

Omnipor®

Omnisilk®

Omnifilm®

Omnifix® elastic

Peha®-fix

Peha®-haft

Stülpa®-fix

Stülpa®

Przegląd produktów 



Nazwa opatrunku Rozmiar (cm) Numer BLOZ 1 sztuka Kod EAN 1 sztuka

Atrauman® Ag 5 × 5 cm 9055778 4049500586412

10 × 10 cm 9047836 4049500586429

10 × 20 cm 9047837 4049500586436

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.
ul. Stefana Żeromskiego 17
95-200 Pabianice

Bezpłatna infolinia: 0 800 26 96 36 (8.00 - 16.00)

Odwiedź nasze strony:
www.hartmann.pl • www.hartmann24.pl 

Atrauman® Ag
Skutecznie zwalcza bakterie1

•  opatrunek zalecany jako uzupełnia-

jące leczenie ran zainfekowanych 

lub narażonych na zanieczyszczenie 

•  hydrofobowa siatka poliamidowa 

•  maść zawiera kwasy tłuszczowe 

pochodzenia roślinnego 

•  bez dodatku wazeliny lub innych składników na bazie parafiny 

•  zapobiega przywieraniu opatrunku do rany i tym samym umożliwia  

jego bezbolesne zdejmowanie

•  opatrunek przepuszcza wydzielinę rany, zapewnia dobrą wentylację  

i utlenienie rany

•  oferuje komfort i wygodę stosowania 

•  może być stosowany w połączeniu z podciśnieniowym systemem  

leczenia ran Vivano 

1 Atrauman Ag znacznie ogranicza zakażenie bakteriami Staphylococcus aureus, Staphylococcus 
 aureus (oporny na metycylinę), Staphylococcus epidermidis, Klebsiella pneumoniae, 
 Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Bacillus subtilis aż do siedmiu dni według 
 testów laboratoryjnych raportowanych przez Ziegler i wsp. (2006)

„Stosuję 
Atrauman® Ag jako uzu-

pełnienie leczenia ran zainfe-
kowanych lub narażonych na 

zanieczyszczenie ponieważ 
antybakteryjne działanie 
opatrunku utrzymuje się  

do siedmiu dni“

Atrauman® Ag
Skutecznie  
zwalcza bakterie1


