
 

 

 

 

 
 
 
 

Гідрогель Hydrosorb® Gel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          



Інструкція із застосування 

 

Hydrosorb Gel - прозорий, в'язкий, стерильний гель на основі розчину Рінгера, гліцерину, 

гідроксиетилцелюлози, карбоксиметилцелюлози. Hydrosorb Gel не містить 

поліетиленгліколь,  

 

Властивості і спосіб дії  

Гель Hydrosorb Gel забезпечує вологе середовище в рані, яке сприяє більш швидкому її 

загоєнню.  

 

Залежно від стану рани, гель Hydrosorb Gel розм'якшує сухі некротичні тканини, полегшує 

видалення омертвілої тканини і поглинає ранове відокремлюване і ексудат (слабо 

ексудуючі рани).  

 

Гель Hydrosorb Gel можна змивати стерильним розчином Рінгера або іншим підходящим 

стерильним розчином, не порушуючи при цьому стану спокою рани і не пошкоджуючи 

новоствореної тканини.  

 

На початку лікування за допомогою гелю Hydrosorb Gel в деяких випадках можливе 

збільшення розмірів рани через відторгнення змертвілої тканини (це перша ознака 

початку процесу загоєння рани).  

 

Галузь застосування  

Гель Hydrosorb Gel підходить для лікування більшості типів поверхневих і глибоких ран, 

наприклад, виразок, пролежнів та ран іншого ґенезу з незначною ексудацією.  

 

Гель можна використовувати для розм'якшення і гідратації некротичних тканин. 

Створюючи вологе ранове середовище на поверхні рани, гель Hydrosorb Gel підтримує її 

ендогенне очищення та усунення некротичної і авітальної тканини.  

 

Вказівки із застосування  

 

1. Застосування гелю Hydrosorb Gel  

• Перед нанесенням гелю обробіть рану розчином Рінгера або іншим підходящим 

стерильним розчином. Ретельно висушіть шкіру навколо рани.  

• Витягніть стерильний шприц з блістерної упаковки і зніміть захисний ковпачок.  

• Тримайте отвір шприца на відстані від ранового ложа і нанесіть на рану шар гелю 

товщиною приблизно 5 мм.  

• Покрийте рану підходящою вторинною пов'язкою.  

• Вміст шприца можна одночасно використовувати декільком пацієнтам.  

• Невикористаний гель слід знищити.  

 

2. Усунення гелю Hydrosorb  

• Для усунення нанесеного гелю Hydrosorb Gel промийте рану стерильним розчином 

Рінгера або іншим відповідним стерильним розчином.  
• Частота зміни пов'язки залежить від стану рани.  
• Гель Hydrosorb Gel можна залишати на рані не більше 3 днів.  
• Гель Hydrosorb Gel слід замінити, якщо з вторинної пов'язки починає витікати ексудат.  
 

Протипоказання  

• Hydrosorb Gel неможна застосовувати при гіперчутливості до одного з компонентів.  
• Не застосовувати про опіках третього ступеню.  



Спеціальні попередження  

• Призначено тільки для зовнішнього застосування.  
• Інфіковані рани вимагають щоденного лікарського контролю і відповідного системного 

лікування. Зміну пов'язки слід здійснювати відповідно до рекомендацій лікаря. В разі 
інфікування рани гель Hydrosorb Gel можна застосовувати далі тільки під наглядом 

лікаря і при дотриманні його вказівок.  
 

Особливі вказівки  

Зберігати в сухому місці при температурі від 5 °C до 40 °C, захищати від прямого 

сонячного світла. Не заморожувати. Не застосовувати, якщо упаковка розкрита або шприц 

пошкоджений. Повторно не стерилізувати.  

Берегти від дітей  

 

Дата останнього перегляду інструкції із застосування  04.2018  

 

Значення символів 

 

 

Не зберігати при  

температурі понад 40 оC.  

 
 

Берегти від вологи 

 

 

Вміст стерильний до  

моменту розкриття  

індивідуальної упаковки.  

 
 Без застосування латексу 

 
Виробник  

 
Номер за каталогом  

 
Пакувальний матеріал 

підлягає вторинній 

переробці 
 

Упаковку слід викинути в урну 

 

Тільки для одноразового 

використання 
 

Пакування пере 

 

Ознайомитись з інструкцією 

із застосування 
 

Обережно, зверніться до інструкції із 

застосування 

 

Стерилізовано асептичними 

методами обробки 
 

 

СЕ знак, отриманий у відповідності з  

Директивою 93/42/EEC 
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