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UrgoClean AG, opatrunek ze srebrem 6 cm x 6 cm, 1 sztuka
 

Cena: 8,33 zł

Opis słownikowy

Marka UrgoClean

Postać opatrunek

Producent Polfa Łódź

Rejestracja Wyrób medyczny

Opis produktu
 

Informacje podstawowe UrgoClean AG, opatrunek ze srebrem 6 cm x 6 cm, 1 sztuka

Opatrunek UrgoClean Ag występujący w postaci sterylnej, włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką
chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (poliakrylan). Opatrunek ten wykorzystuje wiązania cieplne w celu
powiązania włókien poliakrylanu, które są ułożone równolegle do powierzchni rany w uporządkowany sposób. Dzięki temu, produkt
UrgoClean Ag posiada charakterystyczne właściwości pochłaniania i zatrzymywania tkanek martwiczych z rany oraz wykazuje
odporność na rozciąganie.

Wkładka o właściwościach hydro-oczyszczających pokryta jest miękką, przylegającą matrycą gojącą (TLC: technologia lipidowo-
koloidowa) impregnowaną srebrem. Matryca TLC-Ag zapewnia ochronę przeciwbakteryjną i z łatwością zamienia się w żel, pomagając w
ten sposób w drenażu resztek martwiczych. Ponadto ułatwia nakładanie i zdejmowanie opatrunku.

Działanie UrgoClean AG, opatrunek ze srebrem 6 cm x 6 cm, 1 sztuka

Po zetknięciu się z wysiękiem z rany, matryca TLC-Ag tworzy żel doprowadzając do stworzenia wilgotnego środowiska sprzyjającego
gojeniu się rany. Równocześnie włókna o właściwościach hydro-oczyszczających, charakteryzujące się wysoką chłonnością, pochłaniają
wysięki tworzą żel. Włókna te wiążą tkanki martwicze, pochłaniając je i drenując, wspomagając ich eliminację (autolityczne oczyszczanie
rany). Wiązanie i drenaż tkanek martwiczych przez strukturę hydro-oczyszczającą UrgoClean Ag połączoną z matrycą gojącą ze srebrem
(TLC-Ag) wpływa korzystnie na oczyszczanie rany z tkanek martwiczych, pomagając również w opanowaniu niewielkich krwawień (np.
powstałych wskutek mechanicznego lub chirurgicznego usuwania tkanek martwiczych).

Dodatkowo, jony Ag+ nadają opatrunkowi UrgoClean Ag działanie przeciwbakteryjne, które może zmniejszać ilość bakterii w okolicach
rany. Jony Ag+ wykazują działanie przeciwbakteryjne o szerokim spektrum, obejmujące bakterie Gram ujemne i Gram dodatnie oraz
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niektóre drożdżaki. Jest ono szczególnie skuteczne wobec Staphylococcus aureus, MRSA, Streptococcus pyogenes i Pseudomonas
aeruginosa (pałeczka ropy błękitnej), które najczęściej odpowiedzialne za zakażenia ran.

Działanie przeciwbakteryjne opatrunku pozwala także na zmniejszenie nieprzyjemnego zapachu spowodowanego obecnością
mikroorganizmów w ranie. i UrgoClean Ag zmniejsza populację bakteryjną biofilmu w ciągu 24 godzin i przez 7 dni (przebadane in vitro
na S. aureus i R aeruginosa). „Funkcjonalność: Dzięki odporności na rozciąganie hydro-oczyszczających włókien, opatrunek może być
zdejmowany w jednej części. Utworzony żel nie przywiera do rany, co pozwala na łatwe zdejmowanie opatrunku z niewielkim
uszkodzeniem, lub bez uszkodzenia gojących się tkanek,( bezbolesne lub z niewielkim bólem.

Wskazania UrgoClean AG, opatrunek ze srebrem 6 cm x 6 cm, 1 sztuka

Opatrunek UrgoClean Ag jest wskazany do miejscowego leczenia przewlekłych (owrzodzeń kończyn dolnych, odleżyn, owrzodzeń stopy
cukrzycowej) i ostrych (oparzeń, ran pourazowych, ran chirurgicznych) ran z wysiękiem zagrożonych zakażeniem lub objawami
miejscowej infekcji, począwszy od stadium oczyszczanie.

Dawkowanie UrgoClean AG, opatrunek ze srebrem 6 cm x 6 cm, 1 sztuka

Przygotowanie rany:

Oczyścić ranę roztworem soli fizjologicznej. Jeśli wcześniej stosowano antyseptyk (z wyjątkiem przeciwwskazanych antyseptyków),
ostrożnie przepłukać ranę roztworem soli fizjologicznej przed zastosowaniem opatrunku.

Zastosowanie Ag nie zastępuje mechanicznego oczyszczenia rany, o ile jest konieczne.

Nakładanie opatrunku:

Zdjąć folię ochronną.

Przyłożyć miękką, przylegającą stronę opatrunku UrgoClean Ag do rany i jej obrysu.

W razie potrzeby przykryć opatrunek UrgoClean Ag drugim opatrunkiem odpowiednim dla położenia rany i ilości wysięku.

Zabezpieczyć bandażem.

Założyć bandaż uciskowy, jeśli zostało to zalecone.

Zmiana opatrunku:
Opatrunki UrgoClean Ag należy zmieniać co 1-2 dni w fazie oczyszczania rany z tkanek martwiczych, a następnie w miarę potrzeby (nie
rzadziej niż co 7 dni), w zależności od objętości wysięku i stanu klinicznego rany.

Maksymalna długość leczenia opatrunkiem UrgoClean Ag to jeden miesiąc.

Przeciwwskazania UrgoClean AG, opatrunek ze srebrem 6 cm x 6 cm, 1 sztuka

Potwierdzona nadwrażliwość na srebro.
Nie stosować UrgoClean Ag jako gąbki chirurgicznej do silnie krwawiących ran.
Nie stosować u pacjentów poddawanych diagnostyce obrazowej metodą rezonansu magnetycznego (MRI).

Informacje dodatkowe UrgoClean AG, opatrunek ze srebrem 6 cm x 6 cm, 1 sztuka

Zastosowanie opatrunku nie wyklucza odpowiedniego systemowego leczenia przeciwbakteryjnego zainfekowanej rany zgodnie z
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lokalnie przyjętymi i standardami.
Miękka, przylegająca matryca gojąca ze srebrem (TLC-Ag) zawarta w opatrunku UrgoClean Ag przykleja się do lateksowych rękawic
chirurgicznych. Dlatego należy zachować ostrożność przy posługiwaniu się opatrunkiem, unikając kontaktu z miękką, przylegającą
stroną lub posługując się sterylnymi szczypcami.
Nie zaleca się równoczesnego stosowania z innymi miejscowymi terapiami.
Unikać kontaktu z elektrodami i żelami przewodzącymi w trakcie pomiarów elektronicznych, np. EEG i EKG.
Lekarze i pracownicy ochrony zdrowia powinni być świadomi faktu, że istnieją bardzo ograniczone dane dotyczące długotrwałego i
wielokrotnego stosowania opatrunków zawierających srebro, w szczególności u dzieci i noworodków.
Ze względu na brak wystarczających danych, stosowanie produktu u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, nie jest zalecane.
Opakowanie pojedyncze, przeznaczone do jednorazowego użytku: powtórne użycie opatrunku do jednorazowego użytku może wiązać
się z ryzykiem zakażenia.
Przed użyciem należy sprawdzić, czy opakowanie zapewniające sterylność nie zostało uszkodzone.
Nie sterylizować ponownie opatrunku.
Zutylizować zgodnie z obowiązującą praktyką. Cały niewykorzystany opatrunek należy zutylizować.

Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem.
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