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SutriSept, hydrożel na rany, 30 ml
 

Cena: 24,48 zł

Opis słownikowy

Marka Sutrisept

Postać żel

Producent Verco

Rejestracja Wyrób medyczny

Substancja
czynna

Poliheksanid

Opis produktu
 

Informacje podstawowe SutriSept, hydrożel na rany, 30 ml

Wyrób medyczny SutriSept to hydrożel do mechanicznego oczyszczania, odkażania i nawilżania ran.

Skład SutriSept, hydrożel na rany, 30 ml

Biguanid poliaminopropylu (poliheksanid) 0,1% i substancje pomocnicze.

Działanie SutriSept, hydrożel na rany, 30 ml

Wyrób medyczny SutriSept:

wypełnia powierzchnię między opatrunkiem a raną, dzięki czemu izoluje powierzchnię rany od środowiska zewnętrznego i tworzy
powlokę ochronną.
skraca proces gojenia
hydrożel zapobiega przyleganiu mikroorganizmów i utrzymuje czystość i odpowiednią wilgotność rany i jej okolic
minimalizuje przywieranie opatrunku do rany, dzięki czemu jego wymiana jest niemal bezbolesna.
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Wskazania SutriSept, hydrożel na rany, 30 ml

SutriSept przeznaczony jest do oczyszczania, dekontaminacji, irygacji i nawilżania przewlekłych i zakażonych ran oraz oparzeń 1. i 2.
stopnia.

Irygacja ran
Nawilżanie ran
Nawilżanie opatrunków medycznych przed założeniem
Nawilżanie i dekontaminacja opatrunków przed usunięciem z rany
izolacja powierzchni rany od środowiska zewnętrznego
Eliminacja patogennych mikroorganizmów z opatrunku
Czyszczanie i zapobieganie zakażeniu:

Ran pooperacyjnych,
Ran pourazowych (przecięcie, otarcie, ugryzienie, użądlenie),
Ran przewlekłych i zakażonych,
Oparzeń 1. i 2. stpopnia, oparzeń chemicznych,
Ran popromiennych,
Miejsc wprowadznia cewników urologicznych,
Skóry w okolicy stomii, przetok i ropni.

Dawkowanie SutriSept, hydrożel na rany, 30 ml

Szczegółowa instrukcja użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Przed nałożemem produktu SutriSept Hydrożel na rany należy przemyć ranę produktem SutriSept Płyn na rany, w celu usunięcia
zanieczyszczeń i złogów.
Przed założeniem opatrunku i bandaża należy pokryć dno rany dużą iośćą hydrożelu SutriSept Hydrożel na rany może pozostać na
powierzchni rany do następnej zmiany opatrunku. W ten sposób SutriSept Hydrożel na rany stale utrzymuje wilgotność powierzchni rany
i minimalizuje przywieranie opatrunku do jej powerzchni Ochronną powłokę pokrywającą powierzchnię rany, utworzoną przez hyrożel
można łatwo usunąć podczas kolejnej zmiany opatrunku. W tym celu podczas zmiany opatrunku zaleca się stosowanie produktu
SutriSept Płyn na rany.
Aplikację należy regularnie powtarzać w okresie gojenia rany w celu usunięcia obumarłych tkanek i strupów.

Przeciwwskazania SutriSept, hydrożel na rany, 30 ml

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z instrukcją używania (ulotka wewnątrz opakowania).
Wyłącznie do użytku zewnętrznego na skórę.
Produktu nie wolno podawać we wlewach dożylnych ani iniekcjach.
Produktu nie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na którykolwiek z jego składników. Produktu nie wolno połykać!
Nie stosować jeśli tubka lub plomba pod zakrętką zostały uszkodzone.
Okres ważności produktu przechowywanego w temperaturze pokojowej poniżej 25°C wynosi 3 lata.
Po otwarciu należy zużyć produkt w ciągu 8 tygodni.
W celu uniknięcia zanieczyszczenia należy zamykać tubkę natychmiast po użyciu produktu. Otwieraną łubkę należy odpowiednio
chronić, aby uniknąć zanieczyszczenia zawartości podczas używania
Tubki, które weszły w bezpośredni kontakt z raną lub zostały zanieczyszczone w inny sposób, należy wyrzucić do odpadów.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Chronić przed słońcem.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Produkt nie jest odpowiedni do stosowania w przypadku operacji chrząstek hialinowych i aseptycznych operacji stawów, w uchu
środkowym i wewnętrznym, nie można go również aplikować do oczu.
W przypadku kontaktu hydrożelu z aseptyczną chrząstką należy ją natychmiast przemyć roztworem Ringera lub fizjologicznym
roztworem soli.
Nie stosować, jeśli u pacjenta rozpoznano lub podejrzewa się nadwrażliwość na któykolwiek składnik produktu (poliheksanid).
Nie stosować w obrębie ośrodkowego układu nerwowego i opon mózgowych.
Nie stosować razem z anionowymi środkami powierzchniowo czynnymi, mydłami, kremami, olejkami, enzymami itp. Substancje te

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-medest.pl
https://www.aptusshop.pl/


 
Apteka internetowa MEDEST

Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

 
należy dokładnie usunąć z powierzchni rany przed zastosowaniem produktu.
Nie należy stosować produktu dłużej, niż przez 30 dni na tę samą ranę.

Informacje dodatkowe SutriSept, hydrożel na rany, 30 ml

Produkt powinien być stosowany tylko pod ścisłym nadzorem medycznym.
Testowany dermatologicznie.

Stosowanie wyrobu z innymi lekami
SutriSept Hydrożel na rany można stosować w połączeniu z SutriSept Płyn na rany.
Nie stosować razem z anionowymi środkami powierzchniowo czynnymi, mydłami, kremami, olejkami, enzymami itp. Substancje te
należy dokładnie usunąć z powierzchni rany przed zastosowaniem produktu.

Ciąża i karmienie piersią
Ze względu na brak badań klinicznych, u kobiet w ciąży i karmiących piersią produkt należy stosować z zachowaniem ostrożności, po
przeprowadzeniu oceny medycznej.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Ze względu na niewystarczające dane kliniczne, produktu nie zaleca się stosować u noworodków i niemowląt.
Odpowieni dla dzieci od 3 roku życia.
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