PermaFoam®
Пов’язка губчата PermaFoam®
Інструкція із застосування
UA

Вказівки із застосування
PermaFoam - губчаста пов'язка з повітропроникним, що перешкоджає проникненню рідини і
мікроорганізмів верхнім шаром з поліуретану.
PermaFoam comfort - губчаста пов'язка, що самоклеїться, з повітропроникним, що перешкоджає
проникненню рідини і мікроорганізмів верхнім шаром з поліуретану. PermaFoam comfort має
додатковий кант, що клеїться, з клеєм з поліакрилату.
PermaFoam cavity - губчаста пов'язка без верхнього шару, що дозволяє ефективно використовувати
пов'язку з обох сторін.
Властивості і механізм дії
Пов'язки PermaFoam* поглинають ексудат, одночасно створюючи вологе середовище, що стимулює
процес загоєння рани.
PermaFoam comfort, concave та sacral має додатковий кант, який клеїться, що дозволяє
використовувати пов'язку без додаткових фіксуючих матеріалів.
Пов'язки PermaFoam не приклеюється до рани, безболісно і без залишків видаляються з рани.
Застосування
Пов'язки PermaFoam особливо підходять для лікування ран з сильним і помірним ексудатом.
Пов'язки PermaFoam cavity використовують для глибоких і розсічених ран. У вигляді складеного
тампона вони особливо підходять для тампонування ранових порожнин.
Пов'язки PermaFoam tracheostomy використовують при застосуванні трахеотомічних канюль і
зондів.
Вказівка із застосування
Перед накладенням пов'язки очистіть рану. Краї рани повинні бути чистими і сухими. Оберіть
пов'язку PermaFoam, PermaFoam comfort, sacral та concave відповідно до розмірів рани таким чином,
щоб губчаста подушечка перекривала краї рани приблизно на 1 - 2 см. Якщо рана більше, накладіть
кілька пов'язок нахлистом.
PermaFoam: накладіть пов'язку PermaFoam білою стороною на рану, бежевий зовнішній шар
повинен бути наверху. Потім зафіксуйте її.
PermaFoam comfort, sacral та concave: зніміть захисний папір, накладіть пов'язку на рану білою
губчастою подушечкою вниз і добре притисніть кант, що клеїться.
Щоб полегшити видалення PermaFoam, можна за необхідності зволожити кант, що клеїться,
наприклад, розчином Рінгера.
При відсутності ускладнень пов'язка PermaFoam може залишатися на рані кілька днів в залежності
від кількості ексудату та СТАНУ ПОВ'ЯЗКИ.
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Зміна пов'язки необхідна при клінічних показаннях або коли ексудат рани з'являється по краях
пов'язки.
PermaFoam sacral: див. піктограму № 1.
PermaFoam concave: див. піктограму № 2.
PermaFoam tracheostomy: див. піктограму № 3.
PermaFoam cavity: див. піктограму № 4.
Протипоказання
PermaFoam не можна застосовувати при гіперчутливості до одного з компонентів. Не застосовувати
PermaFoam при клінічно проявлених грибкових інфекціях.
Перестереження
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
PermaFoam не замінює лікування або усунення цих факторів.
При клінічно інфікованих ранах і в області відкритих кісток і сухожиль пов'язки PermaFoam можна
застосовувати тільки під наглядом лікаря.
При опікових ранах другого і третього ступеня PermaFoam може застосовуватися під наглядом
лікаря після проведеної хірургічної некрозектоміі або лікування.
Пов'язки PermaFoam не можна застосовувати одночасно з окислювачами, такими як розчин
гіпохлориду або розчин перекису водню, що може призвести до пошкоджень губчастого матеріалу
пов'язок.
Особливі вказівки
Зберігати в сухому місці. Стерильні до моменту розкриття внутрішньої упаковки. Берегти від дітей.
* Назва PermaFoam використовують в тексті для усіх видів пов'язок, виключення відзначаються
окремо.
Значення символів:

Не зберігати при
температурі понад 30 оC.
СЕ знак, отриманий
відповідності
Директивою 93/42/EEC

Берегти від вологи
у
з

Виробник
Пакувальний
підлягає
переробці
Стерилізовано
етиленом

Тільки для одноразового використання

Номер за каталогом
матеріал
вторинній
оксид

Упаковку слід викинути в урну
Знак переробки целюлозної продукції
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Ознайомитись
інструкцією
застосування
LATE
X
FREE

з
із

Обережно, зверніться до інструкції із
застосування

Не містить латекс

Берегти від дітей.
PAUL HARTMANN AG, Paul-HartmannStrasse 12, 89522 Heidenheim an der Brenz,
Germany
ПАУЛЬ ХАРТМАНН АГ, ПаульХартманн-Штрассе 12, 89522 Хайденхайм
ан дер Бренц, Німеччина

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

Вироблено у Німеченні

Дата останнього перегляду інструкції із застосування 14.01.2019
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