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Пов'язка губчата з гелевим покриттям HydroTac® 

 

Інструкція із застосування  

 

Характеристика виробу 

HydroTac - губчаста пов'язка з повітропроникним, що перешкоджає проникненню рідини і 

мікроорганізмів верхнім шаром з поліуретану. З боку рани пов'язка покрита гідрогелем. Гель 

складається з водомісткого гібридного полімеру на основі суміші поліуретану і полісечовини, що 

містить пропіленгліколь.  
 

HydroTac comfort/HydroTac sacral додатково має рант, що самоклеїться, покритий поліакрілатним 

клеєм.  

 

Властивості та спосіб дії  

Пов'язка HydroTac * може як поглинати ексудат з рани, так і виділяти вологу при сухих ранах. Це 

забезпечує створення вологого середовища в рані, що стимулює процес її загоєння. Гель, що 

знаходиться на пов'язці з боку рани, перешкоджає її прилипання до рани. Пов'язка безболісно і без 

залишків видаляється з рани.  
 

Клеючий рант, що є в розпорядженні пов'язки HydroTac comfort/HydroTac sacral, дозволяє 

уникнути необхідності використовувати додаткові матеріали для її фіксації.  

 

Показання  

Пов'язки HydroTac підходять для лікування ран в стадіях грануляції і епітелізації з незначною або 

помірною ексудацією.  

 

Вказівки із застосування  

Оберіть пов'язку HydroTac, HydroTac comfort, HydroTac sacral, HydroTac concave відповідно 

розміру рани таким чином, щоб вона виступала за краї рани приблизно на 1 - 2 см. У разі 

необхідності пов'язку HydroTac/HydroTac concave можна обрізати стерильними ножицями.  
 

HydroTac/HydroTac concave: зніміть білу захисну плівку згідно нумерації (1 і 2) і накладіть 

пов'язку на рану стороною, вкритою гелем. Гель має помірно прилипаючи властивості, що 

полегшує накладення пов'язки і фіксацію її на рані. Незалежно від цього, пов'язку 

HydroTac/HydroTac concave потрібно додатково зафіксувати відповідними засобами (наприклад, 

пластиром з нетканого матеріалу Omnifix elastic або фіксуючим интом Peha-haft).  

 

HydroTac comfort: зніміть білу захисну плівку згідно нумерації (1 і 2), накладіть пов'язку на рану 

стороною, вкритою гелем, і добре притисніть рант, що клеїться. Потім зніміть верхній шар згідно 

нумерації (3 і 4).  
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HydroTac sacral: зніміть білу захисну плівку під номером 1, накладіть пов'язку на рану стороною, 

вкритою гелем, і добре притисніть рант, що клеїться. Після цього зніміть бічні захисні плівки під 

номером 2 і добре притисніть рант, що клеїться. Потім зніміть верхню плівку згідно з нумерацією 

(3 і 4).  
 

Завжди слід переконатися в тому, що пов'язка прилягає безпосередньо до основи рани. Для 

лікування глибоких і розсічених ран слід використовувати інші відповідні продукти (наприклад, 

Hydrosorb Gel або Sorbalgon).  
 

Зміна пов'язки необхідна, якщо присутні клінічні показання або коли секрет рани виступив за її 

краї.  

 

Протипоказання  

HydroTac не можна застосовувати при гіперчутливості до одного з компонентів.  

 

Спеціальні запобіжні заходи  

Кожен раз при лікуванні ран, що погано загоюються, необхідно провести медичне обстеження з 

метою оцінки стану рани і виявлення чинників, що перешкоджають її загоєнню. Лікування за 

допомогою пов'язок HydroTac не може замінити необхідну терапію антибіотиками і лікування 

основного захворювання.  
 

При клінічно інфікованих ранах і відкритих ушкодженнях кісток і сухожиль пов'язки HydroTac 

можна застосовувати тільки під наглядом лікаря.  
 

При опіках другого (2b) і третього ступеня HydroTac можна застосовувати під наглядом лікаря 

після проведення некрозектомії або хірургічної обробки.  
 

HydroTac не можна застосовувати одночасно з окислювачами, такими як розчин гіпохлориту або 

розчин перекису водню, так як може бути пошкоджений прилеглий до рани шар пов'язки.  

 

Особливі вказівки  

• Зберігати в сухому місці.  

• Стерильне до моменту розкриття індивідуальної упаковки.  

• Не стерилізувати повторно.  

• Берегти від дітей.  

 
*Найменування HydroTac використовують в тексті для усіх видів даної марки, а якщо є винятки, то це 

спеціально відзначають.  

 

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 
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