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Atrauman® 
 

Пов’язка атравматична мазева Atrauman® 

 

Інструкція із застосування  
 

Характеристика виробу 

Atrauman - мазеві пов'язки, що не містять фармпрепаратів, застосовувані для атравматичного 

лікування ран.  
 

Склад  

Несучий матеріал складається з гідрофобного сітчастого поліестеру, просоченого мазевою масою 

на основі тригліцеридів (нейтральних жирів), яка не містить фармпрепаратів.  
 

Мазева маса містить (аналогічно INCI):  

Caprylic/Capric/Myristic/Stearic Triglyceride; Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2  
 

Властивості та принцип дії  

Тонкий, м'який, що добре драпірується несучий матеріал з поліестеру забезпечує постійний та 

необхідний для відтоку ранового ексудату контакт з рановою поверхнею. Гідрофобні волокна з 

поліестеру і гладка поверхнева структура сітчастого матеріалу перешкоджають приклеюванню 

пов'язки до рани. Зняття пов'язки відбувається безболісно, не викликаючи яких-небудь нових 

пошкоджень. При цьому мазева маса у значній мірі покращує атравматичність пов'язки, 

перешкоджає виникненню оклюзійного ефекту і мацерації шкіри навколо рани. Надмірний 

рановий ексудат відводиться за допомогою сорбційної пов'язки, що накладається поверх пов'язки 

Atrauman. Мазева маса зберігає еластичність країв рани і, тим самим, стимулює процес 

епітелізації. Вона не містить фармпрепаратів і домішок парафінів. Після зняття пов'язки на рані не 

залишається залишків мазі, які трудно видаляються, що сприятливо позначається для проведення 

хірургічних процедур і полегшує процес очищення рани.  
 

Призначення  

Atrauman - це стерильні, що не містять фармпрепаратів, мазеві пов'язки для лікування поверхневих 

гострих і хронічних ран будь-якого виду. Особливо добре пов'язки Atrauman підходять для 

запобігання прилипання вторинної пов'язки до рани, а також для збереження еластичності країв 

рани і прилеглої шкіри. Завдяки мазевій масі, яка не містить фармпрепаратів, ця пов'язка особливо 

добре підходить для лікування ран у дерматології, а також у пацієнтів з чутливою шкірою і 

підвищеною чутливістю до деяких лікарських засобів.  
 

Вказівки із застосування  

Витягти пов'язку Atrauman, покриту з двох сторін захисним папером, з індивідуальної упаковки і, 

в разі необхідності, обрізати пов'язку відповідно до розмірів рани. Після цього видалити захисний 

папір з одного боку пов'язки і накласти пов'язку вільною стороною на рану, після чого видалити 

захисний папір, що залишився. Для поглинання ранового ексудату поверх мазевої пов'язки 

накласти стерильну вбираючу пов'язку. Якщо немає інших рекомендацій лікаря, Atrauman слід 

оновлювати при кожній зміні пов'язки.  

Примітка: якщо при перев'язці з терапевтичних міркувань пов'язка Atrauman повинна залишатися 

на рані протягом тривалого часу, то можлива резорбція мазевої маси. У таких випадках 

приклеювання пов'язки до рани можна уникнути шляхом накладення другий пов'язки Атрауман 

поверх першої.  
 

Протипоказання  

Не використовувати пов'язку Atrauman за наявності підвищеної чутливості до одного з її 

компонентів.  

 

Особливі вказівки  

Стерильне до моменту розкриття індивідуальної упаковки. Зберігати у горизонтальному 

положенні при кімнатній температурі (не вище 40 °С).  
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Значення символів: 

 

 

Символ «Повторно використовувати ЗАБОРОНЕНО» (DO NOT REUSE) 

 

 

PAUL HARTMANN AG, Paul-Hartmann-Strasse 12, 

89522 Heidenheim an der Brenz, Germany 

ПАУЛЬ ХАРТМАНН АГ, Пауль-Хартманн-

Штрассе 12, 89522 Хайденхайм ан дер Бренц, 

Німеччина 

 

 

Уповноважений представник в Україні:  

ТОВ «Кратія Медтехніка», 

вул. Багговутівська, будівля 17-21, 6-й поверх, м. 

Київ,  04107, Україна. 

Тeл.: 0 800 21-52-32  

E-mail: uarep@cratia.ua  

  

Дату останнього перегляду інструкції із застосування 

19.05.2017 
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