Cutimed ® Sorbion® Plus
Popis
Primárny atraumatický obklad na rany Sorbion® Cutimed® Plus je vyrobený z hypoalergénnej polyetylénovej fólie. Špeciálna trojdimenzionálna štruktúra
optimalizuje účinok výrobku Sorbion® Cutimed® Plus ako kontaktná vrstva rany. Papierová aplikačná pomôcka umožňuje bezpečnú manipuláciu a ukazuje, ako
sa výrobok nanáša na ranu.
Vlastnosti
Kontaktná vrstva plus znižuje ako primárny obklad riziko prilepenia sekundárne kombinovaných obkladov na ranu. Výrobok Sorbio n® Cutimed® Plus má preto
hladkú štruktúru povrchu, ktorá umožňuje len malú styčnú plochu na zarastanie tkaniva. Vďaka špeciálnej trojdimenzionálnej štruktúre sa i naďalej
minimalizuje kontakt rany s prostredím a riziko prilepenia sa zmenšuje. Póry výrobku Sorbion® Cutimed® Plus odvádzajú tekutinu z rany do náplaste..
Trojdimenzionálna štruktúra pritom znižuje opätovné vtekanie tekutiny do rany. Výrobok sa vďaka mäkkej štruktúre prispôsobí povrchu rany a je možné ho bez
zvyšku odstrániť.
Oblasti použitia, indikácie
Vytváranie sterilnej mechanickej zábrany na rane. Použiteľné tiež na rany s vysokou sekréciou, dekubity, silno mokvajúcich rán, bercový vred (ulcus cruris),
u diabetickej nohy, u sekundárne liečených mokvajúcich rán po laparotómíí, u popálených oblastí so sekréciou, hnisavej fistule kože, drenáží, fistulu žlčníku,
fistulu pankreasu, fistulu hrubého čreva, u karcinómu čeľusti, u exulcerovaných karcinómov a u podobných rán s produkciou sekrétu.
Pokyny na použitie
Fólia Sorbion® Cutimed® Plus má drsnú a hladkú stranu. Pre upokojenie rany aplikujte výrobok hladkou stranou smerom k rane, ako je zrejmé z pokynov na
aplikačnej pomôcke.
1.
Vyčistite ranu bežným spôsobom. Pritom dodržujte pokyny o kombinácií s inými výrobkami uvedené nižšie.
2.
Zvoľte si vhodný rozmer produktu. Výrobok Sorbion® Cutimed® Plus je možné rozmerovo prispôsobiť veľkosti rany.
3.
Pre posilnenie pokojového stavu rany aplikujte produkt hladkou stranou smerom k rane. Pritom dodržujte pokyny uvedené na aplikačnej pomôcke.
Zabráňte tvorbe záhybov.
4.
Aplikujte sekundárny obväz príp. ďalšie výrobky určené na fixáciu.
5.
Podľa vzhľadu rany je možné pri preväze vymeniť aj sekundárny obklad a predĺžiť tak pokojovú fázu rany. Výrobok Sorbion® Cutimed® Plus
vymeňte najneskôr po 7 dňoch.
Ak sa fólia aplikuje drsnou stranou na ranu, môže to viesť k mechanickému podráždeniu povrchu rany. Tým sa zníži pokoj rany aktiváciou prirodzených
procesov v rane, ktoré napríklad môžu vyústiť do zosilnenej sekrécie.
Kombinácia s inými produktmi pri ošetrení rán
Pôsobením iných výrobkov sa znižuje obmedzenie kontaktu s ranou. Je to priaznivý efekt a mal by byť zohľadnený pri plánovaní terapie. Pre kombináciu so
savými obkladmi, alginátmi, penami, obkladmi s obsahom striebra alebo hydrogelmi nie sú známe žiadne inkompatibility. Antiseptiká na báze octenidínu (do
0,1%) alebo polyhexanidu (do 2%) sa môžu kombinovať s výrobkami. Ak sa pre čistenie rany používajú iné roztoky, mali by sa opäť odstrániť sterilným
roztokom kuchynskej soli alebo jedným z uvedených roztokov predtým, než sa aplikuje výrobok Sorbion® Cutimed® Plus. Kombinácia výrobku s masťami
a krémami sa neodporúča, pretože upchávajú póry a môžu tak ovplyvniť pôsobenie sekundárnych obkladov rany. Výrobok Sorbion® Cutimed® Plus sa nesmie
používať spolu s látkami a produktmi, ktoré obsahujú silno oxidujúce substancie (manganistan draselný alebo peroxid vodíka), alifatické alebo aromatické
uhľovodíky, oleje alebo halogenizované uhľovodíky, pretože teoreticky môžu poškodiť kontaktnú vrstvu rany.
Vedľajšie účinky
Pri používaní mimo oblasť určenia, napríklad príliš dlhou dobou pôsobenie, môže aj napriek atraumatickým vlastnostiam dôjsť k zlepeniu alebo prerastaniu
tkaniva do výrobku Sorbion® Cutimed® Plus, a to hlavne u suchých alebo hypergranulujúcich tkanív.
Kontraindikácie
Kontraindikácie nie sú zatiaľ známe. Výrobok sa nemá používať spolu s terapiou, pri ktorej dochádza k produkcii tepla alebo sa používa energetické žiarenie
(UV, y-alebo rontgenové žiarenie), pretože sa tak môže poškodiť mechanická integrita výrobku.
Upozornenie
Sorbion® Cutimed® Plus Je určený len na jedno použitie. Nesterilizujte, nepripravujte k opätovnému použitiu! Nepoužívajte výrobok, ak je poškodený alebo
nechcene otvorený obal. Uchovávajte v suchu pri teplote 10-25°C. Chráňte pred svetlom. Zabráňte prístupu detí k výrobku.
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