PENOVÉ KRYTIA
NA HOJENIE RÁN
Vôbec alebo slabo
secernujúce rany

Silno
secernujúce rany

Stredne
secernujúce rany

EPITELIZÁCIA

MACERÁCIA

OŠKRETIE

GRANULÁCIA

INFEKCIA

POVLAK

ODRENINA

Požadované klinické výsledky
✔ efektívny manažment exsudátu
Požadované klinické výsledky
✔p
 omáha chrániť ranu a okolitú kožu
✔p
 omáha udržiavať vlhké prostredie
potrebné na hojenie

✔ podporuje epitelizáciu

✔ podporuje autolytický debridement

✔ pomáha predchádzať macerácii
a chráni okolitú kožu

✔ manažuje zápach

PRIMÁRNE ALEBO
SEKUNDÁRNE KRYTIE

PRIMÁRNE
KRYTIE

✔ pomáha predchádzať macerácii
a chráni okolitú kožu

Požadované klinické výsledky

✔ redukuje biofilm

PRIMÁRNE
KRYTIE

PRIMÁRNE
KRYTIE

SEKUNDÁRNE
KRYTIE

ALEBO

TRAUMATICKÉ
PORANENIA

CIEVNA
CHIRURGIA

PLASTICKÁ
CHIRURGIA

Hydrofiber®
technológia

pomáha vytvoriť
optimálne
prostredie
na hojenie rán

• krytie slabo secernujúcich chronických rán,
ako sú napr. diabetické vredy na nohe,
• ošetrenie akútnych rán, ako sú napr. malé
traumatické alebo menšie pooperačné rany,

POUŽITIE

AQUACEL® Foam
krytie, ktoré je
účinné aj pri použití
kompresívneho
obväzu.5

Vyberte veľkosť
a tvar krytia tak,
aby jeho absorpčný
vankúšik bol o 1 cm
väčší ako je veľkosť
rany.

• ošetrenie rán na miestach, ako sú napr. nohy,
prsty na nohách, ruky, prsty na rukách.
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Kontúruje

spodinu rany20, pomáha
udržiavať optimálnu
rovnováhu vlhkosti
a eliminuje mŕtvy
priestor, kde môžu
baktérie rásť.*20,21

Gélovatie

pri kontakte
s exsudátom z rany
sa vytvára gél, čím sa
zabezpečuje vlhké
prostredie. Gél zároveň
pomáha minimalizovať
bolesť pri výmene
krytia.*9,10,22
*demonštrované in vitro

POUŽITIE

Vhodné na:

Uzamyká

do vlákien
nadbytok exsudátu,
baktérie15-17 a biofilm,
pomáha minimalizovať
riziko skríženej
infekcie a zabraňuje
macerácii.*18,19
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POUŽITIE

Použite krytie
AQUACEL®Extra™
s penovým krytím
AQUACEL® Foam
pre dosiahnutie
dodatočnej
absorpcie na silno
secernujúce rany
a/alebo hlboké
kožné rany.

Použite krytie
AQUACEL®Ag +
Extra™ s penovým
krytím AQUACEL®
Foam na silno
secernujúce
rany, ktoré sú
infikované alebo
s rizikom vzniku
infekcie.

Použite penové
krytie AQUACEL®
Foam s krytím
AQUACEL® alebo
AQUACEL® Ag +
výplň na
dutinu alebo
podmínované
rany.

