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Opatr. BACTIGRAS z chlorhexyd.5x5cm 1szt
 

Cena: 2,39 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent SMITH & NEPHEW

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny

PRODUCENT: SMITH & NEPHEW

ILOŚĆ: 1 sztuka

 

OPIS:

Bactigras to opatrunek gazowy, nasączony parafiną i chlorheksydyną.

 

DZIAŁANIE:

Bactigras to opatrunek parafinowy z gazy nasączony chlorheksydyną, stosowany między raną a opatrunkiem wtórnym. Zapewnia
bezbolesną dla pacjenta zmianę opatrunku. Dzięki specjalnej strukturze splotu opatrunek nie strzępi się, a wysięk może bez problemu
przenikać do chłonnego opatrunku wtórnego. Jest skuteczny wobec szerokiego spektrum bakterii, zmniejszając tym samym ryzyko
kolonizacji bakterii w ranie. Opatrunek zawiera 0,5% octan chlorheksydyny, zapewniając barierę antyseptyczną. Dzięki temu może być
stosowany jako profilaktyka przeciw infekcjom. Pokryty białą parafiną zapewnia pacjentom bezbolesne zmiany opatrunków. Bactigras
jest przeznaczony do stosowania powierzchniowego. Jest zalecany do szerokiego zakresu ran z istniejącym ryzykiem zakażenie lub ran
zainfekowanych w połączeniu z systemem antybiotykoterapii. Może być stosowany przy leczeniu drobnych oparzeń, przy ranach
szarpanych, otarciach, miejscach pobrania i nałożenia przeszczepu skórnego, owrzodzeniach podudzi.
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SPOSÓB UŻYCIA:

Oczyścić i przygotować ranę zgodnie ze standardami postępowania. Wybrać odpowiedni opatrunek lub otworzyć opakowanie w miejscu
nacięcia. Używając pęsety i rękawiczek usunąć papier ochronny w przypadku rolki. Pokryć powierzchnię rany pojedynczą warstwą
opatrunku. Zastosować dodatkowy opatrunek absorpcyjny, mocując go przylepcem lub bandażem. Bacrigras może zostać na ranie w
trakcie zmiany opatrunku chłonnego. Częstość zmiany opatrunku zależy od stanu klinicznego – od raz na dobę do dwóch razy na
tydzień. Jeżeli opatrunek przywiera do rany można go zwilżyć fizjologicznym roztworem soli kuchennej i delikatnie usunąć z rany.

 

SKŁAD:

Nie zawiera lateksu.

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

Nie stosować na rany większe 10% powierzchni ciała.

Nie stosować w przypadku wrażliwości lub uczulenia na chlorheksydynę.

Może wystąpić zapalenie skóry, uczulenie kontaktowe lub uczulenie na światło. Rzadko opisywano reakcje anafilaktyczne na
chlorheksydynę.
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