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Opatr.Dibucell Active 10cm*10cm *1szt.
 

Cena: 25,32 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent CELTHER POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opatrunek DibuCell Active 10x10 1 szt.

Zalety

Stosując opatrunek DibuCell Active

  NIE MUSISZ ZMIENIAĆ opatrunku, dzięki czemu zmniejszasz ból związany z leczeniem;
  CHRONISZ nowo powstałe tkanki;
  POZBYWASZ SIĘ traumy związanej ze zmianą opatrunku;
  RANA JEST ZABEZPIECZONA;
  ZOSTAJĄ STWORZONE optymalne warunki dla procesu gojenia (dodatkowa bariera pomiędzy powierzchnią rany a opatrunkiem
chłonnym);
  RZADZIEJ ODWIEDZASZ SPECJALISTĘ;
  ZYSKUJESZ większy komfort leczenia i poprawiasz nastrój.

Wskazania

Opatrunek przeznaczony jest do stosowania na wszystkie poniższe typy ran, bez cech widocznej infekcji (po ich wcześniejszym
oczyszczeniu enzymatycznym lub chirurgicznym):

  płaskie i płytkie owrzodzenia;
  uszkodzenia skóry, rany pourazowe;
  oparzenia IIB–IV stopnia;
  odleżyny II–IV stopnia (uszkodzenie pełnej grubości skóry do tkanki podskórnej);
  płaskie i płytkie rany w przebiegu stopy cukrzycowej;
  miejsca po pobraniu tkanki do przeszczepu, rany pooperacyjne;
  w kompresjoterapii, do zastosowania pod bandażem elastycznym (opatrunkiem uciskowym).

Opatrunki mogą być stosowane w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych.
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Przed rozpoczęciem leczenia opatrunkiem DibuCell Active zalecana jest kontrola ciśnienia tętniczego krwi. W przypadku stwierdzenia
jego nieprawidłowych wartości wskazane jest rozpoczęcie leczenia hipotensyjnego, co poprawi stan ogólny pacjentów i usprawni proces
leczenia. Badania potwierdzają wzrost skuteczności leczenia ran u pacjentów z unormowanym ciśnieniem tętniczym krwi

DibuCell Active jest nowością na rynku aktywnych materiałów opatrunkowych. Jego skład jest oparty na innowacyjnym biopolimerze
(Dibushield pro-heal TM) pochodzenia naturalnego. Ulega on samoistnej degradacji w środowisku rany. Dzięki temu nie trzeba
wymieniać opatrunku, wystarczy jedynie dołożyć jego kolejną warstwę. Czas wchłonięcia opatrunku zależy od typu rany oraz ilości
wysięku i trwa od 1 do 3 tygodni.

Przeciwwskazania:

  Twoja rana nie została oczyszczona;
  Twoja rana jest szklista i bolesna, skóra wokoło rany jest zaczerwieniona i o wzmożonym uciepleniu;
  w ostatnim czasie zacząłeś odczuwać nasilone dolegliwości bólowe (inne niż do tej pory);
  zauważyłeś w ostatnim czasie zwiększoną ilość wydzieliny;
  zauważyłeś wydzielinę ropną;
  Twoja rana pokryta jest żółtym nalotem;
  pojawił się silny nieprzyjemny zapach rany.
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