System
Leczenia Ran
HydroClean® plus
Hydroaktywny opatrunek (HRWDTM)
z unikatowym mechanizmem płuczącoabsorpcyjnym. Może być także użyty do
leczenia ran zakażonych oraz do reaktywacji
procesu gojenia, jeśli stagnacja jest
spowodowana przez zbyt dużą aktywność metaloproteinaz macierzy
zewnątrzkomórkowej.
7,5 x 7,5 cm / 10 x 10 cm

HydroClean® plus cavity

Rany powierzchowne
Oczyszczanie rany

Ziarninowanie

Epitelializacja

Wersja opatrunku HydroClean® plus
przeznaczona do ran głębokich; pochłania
wysięk całą powierzchnią.
7,5 x 7,5 cm

Wysięk
Tkanka martwicza

Zakażenie

Złogi włóknika

HydroClean® advance
Specjalnie zaprojektowany do małych ran.
Nowość! Ø 4 cm

HydroTac®
Produkty

Produkty

Produkty

Produkty

Produkty

HydroClean® plus

HydroClean® plus
HydroClean® advance
Zetuvit® Plus

HydroClean® plus
HydroClean® advance

HydroClean® plus
HydroClean® advance

HydroTac®

Hydroaktywny (HRWDTM) opatrunek piankowy
z warstwą hydrożelu, przyspieszający
zamykanie rany. Zapewnia wilgotne
środowisko dla procesów gojenia dzięki
warstwie hydrożelu z technologią AquaClear
Gel Technology.
10 x 10 cm / 10 x 20 cm / 15 x 15 cm / 20 x 20 cm

HydroTac® comfort

HydroTac® comfort

HydroClean® advance

HydroClean® plus
HydroClean® advance
Zetuvit® Plus

Atrauman Ag
Zetuvit® Plus
®

Wersja samoprzylepna opatrunku HydroTac®.
12,5 x 12,5 cm / 15 x 15 cm / 20 x 20 cm

Hydrocoll

Hydrosorb Gel

HydroTac comfort
®

HydroClean plus
HydroClean® advance
Atrauman® Ag
®

Grassolind

HydroTac®

Grassolind

Zetuvit® Plus
Wysokochłonny opatrunek, który szybko
wchłania wysięk z rany i trwale wiąże go
w strukturze superabsorbentu. Może być
stosowany także do ran zakażonych.
10 x 10 cm / 10 x 20 cm / 20 x 40 cm

Grassolind
Hydrocoll
Hydrocoll sacral
Hydrocoll concave

Atrauman® Ag

Grassolind

Antybakteryjny opatrunek siatkowy ze
srebrem metalicznym, impregnowany maścią,
zalecany do leczenia ran zainfekowanych lub
narażonych na zanieczyszczenie.
5 x 5 cm / 10 x 10 cm / 10 x 20 cm

Grassolind

Hydrosorb® Gel
Przezroczysty hydrożel na bazie
roztworu Ringera, który natychmiast
15 g
po wprowadzeniu do rany, tworzy
w niej wilgotne środowisko, co sprzyja procesowi gojenia. Może być
również stosowany do pobudzania procesu ziarninowania.

Rany głębokie lub szczelinowe
Ziarninowanie

Epitelializacja
Hydrocoll®

Wysięk
Tkanka martwicza

Zakażenie

Złogi włóknika

Samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy
z poliuretanową powłoką przepuszczalną
dla gazów, natomiast nieprzepuszczalną dla
cieczy i drobnoustrojów. Do opatrywania ran
o umiarkowanej lub małej ilości wydzieliny bez
objawów zakażenia.
5 x 5 cm / 7,5 x 7,5 cm / 10 x 10 cm / 15 x 15 cm / 20 x 20 cm

Mat. nr 859125

Oczyszczanie rany

Hydrocoll® Sacral
Produkty

Produkty

Produkty

Produkty

Produkty

HydroClean® plus cavity

HydroClean® plus cavity

HydroClean® plus cavity

HydroClean® plus cavity

HydroTac®

Hydrosorb Gel

HydroClean plus cavity
Zetuvit® Plus

HydroClean plus cavity
Zetuvit® Plus

Sorbalgon

HydroTac comfort

®

®

Wersja opatrunku Hydrocoll® o specjalnie wykrojonym
kształcie do zaopatrywania owrzodzeń w okolicy
krzyżowej. Zewnętrzna wodoodporna warstwa
opatrunku zabezpiecza ranę przed dostępem płynów,
moczu i stolca.
12 x 18 cm

Hydrocoll® Concave

®

Wersja opatrunku Hydrocoll® idealna do
zaopatrywania zaokrąglonych części ciała,
w szczególności pięt i łokci.
8 x 12 cm

Hydrocoll
Sorbalgon

Hydrocoll® Thin
Cieńsza samoprzylepna wersja opatrunku Hydrocoll®
– przeznaczona do ran z mniejszym wysiękiem lub
znajdujących się już w fazie naskórkowania.
7,5 x 7,5 cm / 10 x 10 cm / 15 x 15 cm

Atrauman® Ag
Sorbalgon
Grassolind®

Mat. nr 859126
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Opatrunek z siatki bawełnianej o dużych
oczkach, impregnowany neutralną maścią,
niezawierającą składników czynnych
i uczulających. Do zaopatrywania skóry
uszkodzonej, ran suchych i powierzchniowych
takich jak otarcia, rany szarpane, tłuczone,
oparzenia. Można zastosować przy opatrywaniu
miejsca pobrania i przeszczepu skóry.
5 x 5 cm / 7,5 x 10 cm / 10 x 10 cm / 10 x 20 cm / 20 x 20 cm

