Grassolind ®
neutral
Пов’язка атравматична мазева Grassolind® neutral
Інструкція із застосування

UA

Характеристика виробу
Grassolind neutral - без вмісту фармпрепаратів мазеві пов'язки, застосовувані для лікування ран.
Склад
Крупно-чарункова бавовняна сітчаста тканина, просочена нейтральною мазевою масою, що складається з:
білого вазеліну
дігліцеролестера моно- та дікарбоновиx жирних кислот
мікрокристалічний вуглеводневий віск
Властивості та принцип дії
Завдяки крупно-чарунковій бавовняній сітчастій тканині секрет рани безперешкодно проникає у вторинний
поглинаючий шар пов'язки, за рахунок чого уникає ефект «пробки секрету». Мазева маса робить краї рани
еластичними, стимулює процеси грануляції та епітелізації і запобігає приклеюванню пов'язки до рани. Зміна пов'язки
відбувається безболісно. Грануляційну тканину і молодий епітелій при цьому не подразнюються.
Показання
Для лікування ран, особливо поверхневих, з відокремлюваним (наприклад, при саднах, рваних і забитих ранах, опіках,
обварюванні, хімічних опіках, а також для покриття місць взяття шкірного клаптя і фіксування розщеплених шкірних
трансплантатів, у пластичній та косметичній хірургії, при видаленні нігтів, фімозних операціях і т.п.). Завдяки мазевій
масі, що не містить фармпрепаратів, пов'язки ідеальні для лікування ран у дерматології, у пацієнтів з чутливою
шкірою і підвищеною реакцією на медикаменти.
Показання до застосування
Після розкриття стерильної внутрішньої упаковки пов'язка Grassolind neutral, покрита з двох сторін захисним
папірцем, вирізається у відповідності з розміром ранової поверхні. Після видалення одного захисної папірця пов'язка
накладається на рану, потім знімається другий папірець. Для поглинання секретів рани компрес фіксується
стерильною вбираючою пов'язкою. Якщо немає інших рекомендацій лікаря, Grassolind neutral оновлюється при
кожній зміні пов'язки.
Протипоказання
Grassolind не можна застосовувати при гіперчутливості до одного з компонентів.
Особливі вказівки
Стерильне до моменту розкриття peel-упаковок. Зберігати у лежачому положенні при температурі до 40 °С.
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