Popis
Cutimed ® Sorbion® Sachet XL je hypoalergénne, špeciálnetvarovanévysokoabsorpčnékrytie, ktoré ponúka väčšiu kryciu
plochu 45x25cm.
Vlastnosti
Jetvorenýdvojvrstvovo, vnútorná vrstva pozostáva z polymérov silno zadržiavajúcich vodu,vonkajšia vrstvajezpolypropylénuuzatvoreného
ultrazvukom.Aktívneviažea uchovávaveľkémnožstvo tekutiny prostredníctvomtechnológie hydratačnej reakcie,založenejna interakcii dvoch
aktívnych zložiek, modifikovaných celulózových vlákien a vybratých želírovacíchkomponentov. Absorbuje a viaže veľké množstvo
exsudátu, bez toho aby sa ohrozila celistvosť obväzu.Zabraňuje macerácii kože a udržiava vlhké prostredie rany pre
optimálne hojenierany,ľahkosaaplikujeapomáharedukovať zápach.Môžesapoužívaťpodtlakom. Krytie je uzatvorené
ultrazvukom, neobsahuje žiadne senzibilizujúce zložky, ani lepidlá.
Oblasť použitia, indikácie
Liečba rán so stredne až vysokou sekréciou na ťažko prístupných miestach ako sú: spodná časť brucha, stehno, axiálna oblasť, hrudník,
predkolenie, sakrálna oblasť. Abdominálnadehiscencia, miesta darcovských štepov, invazívne metastázy, kardinóm prsníka, popáleniny,
abscesové rezy, venózne vredy, etiologické vredy, nádorové ochorenia, lymfedém a tlakové vredy podpazušia a iných miest s nutným
stálym ohybom, ulcuscruris, diabetická noha, sekundárne liečené mokvajúce rany po laparotómii, popálené oblastí so sekréciou, fistula
žlčníka, pankreasu, hrubého čreva, exulcerované karcinómy a podobné rany s produkciou sekrétu.
Pokyny na použitie
1.
Pred použitím výrobku overte, či rana produkuje dostatočné množstvo tekutiny.
2.
Vyčistite ranu bežným postupom. V prípade kombinácie s inými prípravkami s obsahom olejov majte na pamäti, že môžu znížiť
absorpčnú schopnosť výrobku Cutimed ® Sorbion® Sachet XL. Suché oblasti rany môžete prikryť kontaktnou vrstvou ako napr.
výrobok sorbion plus.
3.
Zvoľte výrobok takého tvaru a rozmerov, ktorý presahuje rany. Polypropylénový obal neotvárajte a obklad neorezávajte na inú
veľkosť! Zvrásnenie výrobku môže ovplyvniť jeho maximálnu pohlcovaciu schopnosť.
4.
V závislosti na povahe povrchu rany priložte Cutimed ® Sorbion® Sachet XL priamo ako primárny obklad na ranu.
5.
Podľa požadovaného spôsobu ošetrenia (okluzívne/neokluzívne) a stavu okolia rany a pokožky zvoľte a použite vhodnú fixáciu.
Ako fixácia môžu slúžiť filmy, náplaste alebo iné vhodné upevnenie obväzom. Cutimed ® Sorbion® Sachet XL sa osvedčil ako
mimoriadne efektívny v rámci kompresnej terapie, napríklad u bercového vredu (Ilcuscrurisvenosum).
6.
Obzvlášť na začiatku ošetrenia by mal byť obväz pravidelne kontrolovaný. Vzhľadom k vysokej savosti a z toho vyplývajúcej
hmotnosti by nemal byť výrobok úplne nasýtený. Obväz vymeňte skôr než tekutina presiakne, najneskôr však po 4 dňoch.
Maximálne trvanie pobytu závisí od pacienta a od stavu zranenia.
7.
Absorpčná schopnosť produktu závisí od zloženia sekrétu. Rany so silným povlakom môžu pri výrobku Cutimed ® Sorbion®
Sachet XL znižovať jeho savosť. Pretože povlaky sa pri výmene obväzu odstraňujú spoločhne s krytím Cutimed ® Sorbion® Sachet
XL, je tento efekt spojený s vyčistením rany žiaduci.
Kombinácia s inými produktmi pri ošetrení rán.
Výrobcovi nie sú známe u kombinácií s inými výrobkami na ošetrenie rán žiadne nezlučiteľné kombinácie. Napriek tomu by ste sa mali
teoreticky vyhnúť kombinácií Cutimed ® Sorbion® Sachet XL s výrobkami, ktoré obsahujú silno oxidujúce látky (ako peroxid vodíka alebo
manganistan draselný), silno alkalické látky alebo silno kyslé zložky. V prípade kombinácie s nanesenou vrstvou masti alebo krému na ranu
je potrebné zvážiť, že masť sa dostane do pórov Cutimed ® Sorbion® Sachet XL a tým sa môže znížiť jeho účinok.
Vedľajšie účinky
Pretože výrobok je optimalizovaný pre rýchlu absorpciu tekutín, môže u suchých rán dôjsť k zlepeniu s tkanivom rany a k iným nežiaducim
efektom. Preto by u takých rán mal byť výrobok kombinovaný s výrobkami na gélovej báze alebo s výrobkami obsahujúcimi kontaktnú
vrstvu, ako je výrobok Sorbion plus.
Jeden plátok Cutimed ® Sorbion® Sachet XL môže podľa veľkosti absorbovať i niekoľko sto gramov tekutiny. Toto môže v závislosti od
hmotnosti viesť k zhoršeniu stavu rany, čo by mohlo mať za následok zhoršenie perfúzie i u zdravého tkaniva. Pravidelne vymieňajte obklad
na rany. Prechodné a zdanlivé zväčšenie rany, napr. pri preležaninách, môže obmedzovať hojenie a je prípadným nežiaducim efektom
začínajúceho procesu hojenia.
Kontraindikácie
Kontraindikácie nie sú doposiaľ známe. Aj napriek tomu zabráňte prístupu do nasledujúcich oblastí, kvôli nebezpečenstvu vysušenia
a zlepenia. Ide o oblasť očí, suché oblasti rany (obzvlášť v prípade súčasne konanej kompresnej terapii, napr. u suchého Ulcuscruris),
vysychajúce oblasti rán, iné oblasti alebo oblasti s nízkou tvorbou sekrétu.
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