
 

 
 

 

HydroClean® plus mini 
 
 

Активована пов'язка на рану 

для терапії у вологому середовищі 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              
  



Інструкція з використання 

Опис виробу 

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

суперабсорбуючий поліакрилат (САП), укріплений целюлозними волокнами. Антисептик 

полігексаметилен бігуанід (ПГМБ) пов'язаний в ядрі з суперабсорбуючим поліакрилатом (САП), 

який активований розчином Рінгера. Подушечка для рани покрита поліпропіленової тканиною. 

Властивості і спосіб дії 

З пов'язки HydroClean plus mini розчин Рінгера надходить в рану протягом періоду до трьох днів. 

Оскільки пов'язка одночасно поглинає рановий ексудат, починається процес інтерактивного і 

безперервного промивання рани. ПГМБ, пов'язаний в центрі пов'язки з поліакрилатом (САП), має 

антибактеріальну дію і стримує збільшення кількості мікроорганізмів усередині подушечки. 

Таким чином знижується ризик повторної контамінації протягом всього періоду застосування 

пов'язки. Поліакрилат (САП), який використовується в пов’язці HydroClean plus mini інактивує 

матриксні металопротеази (ММП), що негативно впливають на процес загоєння ран, за рахунок 

чого можлива повторна активація стагнуючого процесу загоєння хронічних ран. 

Показання 

HydroClean plus mini підходить для лікування ран у вологому середовищі, зокрема, ран з 

ускладненою тенденцією до загоєння, і особливо для лікування хронічних ран і ран, що тривало 

не загоюються в стадії очищення і утворення грануляційної тканини. HydroClean plus mini можна 

також застосовувати для лікування інфікованих ран. Крім того, пов'язку HydroClean plus mini 

можна застосовувати для реактивації стагнуючого загоєння рани, якщо воно викликано 

надвисокою активністю ММП. 

Вказівки для застосування 

Глибокі рани тампонують пов'язкою HydroClean plus mini і покривають подушечкою для ран 

HydroClean plus. Пов'язка HydroClean plus mini повинна мати прямий контакт з дном рани. Верхня 

подушечка для ран повинна злегка закривати край рани; для її фіксації слід використовувати 

відповідні матеріали. Якщо стан тканин в області рани не дозволяє накрити подушечку для ран 

пов'язкою HydroClean plus, то замість неї можна використовувати плівкову пов'язку. У разі менш 

глибоких ран пов'язка HydroClean plus mini накладається на рану так, щоб подушечка перебувала 

в прямому контакті з дном рани і злегка перекривала краї рани. Потім подушечка для рани 

фіксується плівковою пов'язкою. При цьому слід вибрати плівкову пов'язку достатнього розміру, 

щоб забезпечити надійну фіксацію. Це особливо відноситься до місць, де фіксація може легко 

порушитися через рухи. При використанні плівкової пов'язки також стежте за тим, щоб при 

натисканні на подушечку з неї не витікав розчин Рінгера і не змочував область навколо рани, так 

як це перешкоджає надійній фіксації. 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 подушечки для ран слід змінити раніше 

зазначеного терміну. У більшості випадків пов'язку HydroClean plus mini можна видалити 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 безболісно видалити. 

При сильній ексудації може статися мацерація країв рани в разі передчасного вичерпання 

всмоктуючої здатності подушечки. У таких випадках пов'язку HydroClean plus mini слід міняти 

частіше. 



Побічні ефекти 

На початку лікування пов'язкою HydroClean plus mini 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 починається загоєння рани. Але в кожному окремому випадку висновок 

про причини повинен бути зроблений індивідуально. Терапія із застосуванням HydroClean plus 

mini 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 привести до набухання рогового шару шкіри, що проявляється 

у вигляді білястого нальоту. 

Протипоказання 

Не використовуйте пов'язку HydroClean plus mini при наявності підвищеної чутливості до одного 

з її компонентів. 

Особливі запобіжні заходи 

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

пошкодження. Якщо шкіра в області рани особливо чутлива і ослаблена, не використовуйте для 

фіксації плівкову пов'язку. В якості альтернативи можна розглянути використання захисних 

препаратів для шкіри. На ділянках тіла зі значним волосяним покровом слід по можливості 

відмовитися від використання фіксації на клейкій основі. У пацієнтів, які страждають 

гіпергідрозом (підвищеною пітливістю), плівкові пов'язки можуть недостатньо надійно 

триматися на шкірі. У таких випадках слід по можливості використовувати фіксують матеріали 

не на клейкій основі. У разі ран з сильною ексудацією не слід фіксувати HydroClean plus mini 

плівковою пов'язкою,  щоб забезпечити вільний вихід ексудату. Інфіковані рани і рани з високим 

бактеріальним навантаженням слід обробляти тільки під наглядом лікаря, особливо в тому 

випадку, якщо для фіксації використовується плівка для рани. У пацієнтів з підвищеною 

схильністю до кровотеч (наприклад, викликаної кроворозріджуючими препаратами) слід 

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

фізіологічним розчином або розчином Рінгера так, як це описано вище.  

УВАГА: кожного разу при обробці ран, що довго не загоюються необхідно проконсультуватися 

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

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

порушень загоєння рани і, особливо, системне лікування антибіотиками.  

Особливі вказівки  

Первинну упаковку (термозварювальний peel-пакет) і подушечку для рани слід уважно оглянути 

перед використанням. Якщо упаковка пошкоджена, подушечка пересохла або має інші недоліки, 

використовувати не можна. 

Дата останнього перегляду інструкції із застосування  04.2018 року 

 

 

 



 

Особливі вказівки та значення символів 

 

 

Не зберігати при  

температурі понад 30 оC.  

  

Берегти від вологи 

 

 

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 

93/42/EEC 

 
Тільки для одноразового використання 

 

 

Берегти від дітей.  

 

 

 

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 

 

 

Вироблено в Швейцарії 

Уповноважений  представник в Україні:  

ТОВ «КРАТІЯ МЕДТЕХНІКА» 

04107,  м. Київ, вул. Багговутівська, буд. 17-

21, Україна 

Тeл.: 0 800 21-52-32 

Електронна пошта: uarep@cratia.ua 
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