
 

 

 

 

 

HydroClean® plus 
 
 

Активована пов'язка  

на рану для терапії у вологому середовищі 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              



Інструкція із застосування  

 

Опис виробу 

HydroClean plus - це гідроактивна пов'язка на рану, центральна складова частина якої містить 

суперабсорбуючий поліакрилат (САП), укріплений целюлозними волокнами. Антисептик 

полігексаметилена бігуанід (ПГМБ) зв'язаний в ядрі з суперабсорбуючим поліакрилатом 

(САП), який активований розчином Рінгера.  

Шар пов'язки, що контактує з раною, складається з плетеної пропіленової тканини, на яку 

нанесені силіконові смуги, що перешкоджають прилипанню пов'язки до рани. 

Водонепроникна поліпропіленова плівка на зовнішній стороні пов'язки разом з розташованим 

над нею гідрофобним поліпропіленовим нетканим матеріалом запобігає передчасному 

висиханню подушечки, завдяки чому волога може надходити до рани протягом трьох днів. 

Одночасно плівка значною мірою запобігає наскрізне промокання пов'язки.  

 

Властивості і спосіб дії  

З пов'язки HydroClean plus розчин Рінгера надходить до рани протягом періоду до трьох днів. 

Оскільки пов'язка на рану одночасно поглинає рановий ексудат, починається процес 

інтерактивного і безперервного промивання рани. ПГМБ, зв'язаний в центрі пов'язки з 

поліакрилатом (САП), чинить антибактеріальний вплив і стримує зростання мікроорганізмів 

усередині подушечки. Таким чином знижується ризик повторної контамінації протягом 

всього періоду застосування пов'язки. Використовуваний в пов'язці HydroClean plus 

поліакрилат (САП) інактивує матриксні металопротеази (ММП), що негативно впливають на 

процес загоєння ран, за рахунок чого можлива повторна активація стагнуючого процесу 

загоєння хронічних ран.  

 

Показання  

Для лікування ран, що погано загоюються у вологому середовищі. HydroClean plus особливо 

підходить для лікування хронічних ран і ран, що важко загоюються, в стадії очищення та 

утворення грануляційної тканини. Крім того, пов'язку HydroClean plus можна застосовувати 

для реактивації стагнуючих процесів загоєння ран, якщо вони викликані надвисокою 

активністю ММП.  

 

Вказівки із застосування  

Накладіть пов'язку HydroClean plus білою стороною на рану так, щоб синій напис опинився 

зверху. Пов'язка HydroClean plus повинна прилягати до дна рани і злегка закривати краї рани. 

Глибокі рани можна додатково тампонувати подушечкою HydroClean plus cavity, а потім 

покрити пов'язкою HydroClean plus. Для фіксації пов'язки HydroClean plus слід 

використовувати відповідні матеріали. Пов'язку слід змінити, якщо є медичні показання для 

цього, але не пізніше, ніж через три дні після її накладення. Однак при високій потребі рани в 

зволоженні пов'язка може передчасно пересохнути. У таких випадках пов'язку HydroClean 

plus слід змінити раніше зазначеного терміну. У більшості випадків пов'язку HydroClean plus 

можна зняти з рани без проблем. Якщо подушечка погано відділяється від рани, то пов'язку 

перед видаленням можна змочити фізіологічним розчином або розчином Рінгера, і через 

кілька хвилин її можна буде безболісно зняти.  

 

Побічні ефекти  

На початку лікування пов'язкою HydroClean plus рана може збільшитися в результаті 

дегенерації тканини, необоротно пошкодженої ще до початку терапії. Однак таке збільшення 

може свідчити і про початок процесу загоєння рани. Під час лікування у вологому 



середовищі навколо рани може виникнути почервоніння шкіри, яке, як правило, свідчить про 

реактивацію кровообігу в результаті початкового процесу загоєння рани. Як правило, 

зазвичай це свідчить про те, що йде процес загоєння рани. Але в кожному окремому випадку 

висновок про причини повинен бути зроблений індивідуально. Терапія із застосуванням 

HydroClean plus не завдає болю, але відкрита рана часто сама по собі дуже чутливо реагує на 

механічні подразнення. В окремому випадку слід перевірити, чи є показання для призначення 

болезаспокійливої терапії. Лікування у вологому середовищі з розчином Рінгера не викликає 

мацерації живих клітин, але може призвести до набухання плантарної мозолі, що 

проявляється у вигляді білястого нальоту.  

 

Протипоказання  

Пов'язку HydroClean plus не слід застосовувати за наявності підвищеної чутливості до одного 

з її компонентів.  

 

Спеціальні запобіжні заходи  

Пов'язку HydroClean plus неможна розрізати на частини або наносити їй інші механічні 

пошкодження. Якщо шкіра в зоні рани особливо чутлива і уражена, рекомендується 

захистити її відповідним препаратом для захисту шкіри. У пацієнтів з підвищеною 

схильністю до кровотеч (наприклад, викликаної кроворозріджуючими препаратами) слід 

проявляти особливу обережність при зміні пов'язки і, в разі необхідності, змочити пов'язку 

фізіологічним розчином або розчином Рінгера так, як це описано вище. Інфіковані рани і 

рани з високим бактеріальним навантаженням слід обробляти тільки під наглядом лікаря, 

особливо в тому випадку, якщо для фіксації використовується плівкова пов'язка.  

УВАГА: кожен раз при обробці ран, що погано загоюються необхідно проконсультуватися з 

лікарем з метою оцінки стану рани і виявлення чинників, що перешкоджають її загоєнню. 

Лікування за допомогою пов'язки HydroClean plus не може замінити причинне лікування 

порушень загоєння рани і, особливо, системне лікування антибіотиками.  

 

Дата останнього перегляду інструкції із застосування  04.2018  

Особливі вказівки та значення символів 

 

 

Не зберігати при  

температурі понад 30 оC.  

  

Берегти від вологи 

 

 

Вміст стерильний до  

моменту розкриття  

індивідуальної упаковки.  
 

Повторно не стерилізувати. 

 

Виробник  
 

Номер за каталогом  

 

Пакувальний матеріал 

підлягає вторинній переробці 
 

Упаковку слід викинути в урну 

 
Номер партії 

 

Знак переробки целюлозної продукції 

 

Ознайомитись з інструкцією із 

застосування  

Обережно, зверніться до інструкції із 

застосування 

 
Стерилізовано паром або 

сухим  теплом.     

Використати до 

 

 

СЕ знак, отриманий у 

відповідності з  Директивою 

 
Тільки для одноразового використання 
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 Берегти від дітей.  
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Уповноважений  представник в 
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ТОВ «КРАТІЯ МЕДТЕХНІКА» 

04107,  м. Київ, вул. Багговутівська, буд. 

17-21, Україна 

Тeл.: 0 800 21-52-32 
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