
 

 

 

Omnistrip® 

 

 

 
Смужки для безшовного закриття ран 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 



Інструкція із застосування 

 

Опис виробу 

Omnistrip - це стерильні пластирні смужки для закриття ран, виготовлені з поліамідного 

нетканого матеріалу тілесного кольору, на який нанесено шар гіпоалергенного 

поліакрилатного клею.  

 

Показання  

Смужки для закриття ран Omnistrip призначені для атравматичного закриття невеликих 

ран і хірургічних розрізів (загоєння первинним натягом). Вони можуть також 

використовуватися для зменшення навантаження на краї рани після накладення швів або 

скоб, а також після їх видалення для стабілізації свіжих післяопераційних рубців.  

 

Вказівки із застосування  

1. Відокремите захисний папір, потягнувши за її краї посередині пластирної смужки.  

2. Притримуючи за зовнішній захисний паперовий шар, накладіть смужки Omnistrip 

перпендикулярно краям рани і притисніть. Смужки Omnistrip можна також накладати 

окремо.  

3. Притисніть пластирні смужки для закриття ран і по черзі видаліть зовнішні захисні 

смужки паперу.  

4. Наклеювати смужки хрест-навхрест рекомендується тільки на суглобах або частинах 

тіла, які піддаються значним навантаженням розтягуванням.  

 

Видалення пластиру  

При знятті пластирних смужок Omnistrip обов'язково відокремлюйте обидва кінці в 

напрямку рани і потім обережно піднімайте.  

 

Протипоказання  

Omnistrip не застосовується при загоєнні ран вторинним натягом.  

 

Особливі вказівки  

Смужки Omnistrip 25 x 127 мм (REF 540686) можна також використовувати для фіксації 

канюль для діалізу.  

 

Вказівки із застосування  

 
 

 



Дата останнього перегляду інструкції із застосування  04.2018  

Значення символів 

 

 

Обережно, зверніться до 

інструкції із застосування 
 

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 

    

 

Ознайомитись з інструкцією 

із застосування  
Тільки для одноразового використання 

 
 

Стерилізовано радіацією 

 

 

Знак переробки целюлозної продукції 

 

 

СЕ знак, отриманий у відповідності з  Директивою 93/42/EEC 
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Вироблено в Німеччині 

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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