Пов'язка сорбційна Zetuvit® Plus
Інструкція із застосування
Опис продукту
Zetuvit Plus - це пов'язка для лікування ран з рясною ексудацією. Абсорбуюча основа пов'язки
вбирає ексудат та утримує його всередині пов'язки.
Склад
Zetuvit Plus представляє собою комбіновану сорбційну пов'язку, що має чотири шари, які
складаються з різних матеріалів. Сорбційна прокладка пов'язки складається з розпушеної
целюлози, змішаної з вбираючими вологу полімерами. Цей сорбційний шар покритий з обох
сторін шаром з тонкого нетканого матеріалу для рівномірного розподілу рідини. Зовнішній шар
пов'язки виготовлений зі спеціального вологовідштовхувального, повітропроникного нетканого
матеріалу. Пов'язка повністю покрита м'яким двошаровим матеріалом з гідрофобного
поліамідного волокна. Зовнішній гідрофобний шар нетканої поверхні запобігає приклеюванню
пов'язки до рани, внутрішня неткана поверхню з гідрофільного целюлозного волокна володіє
сильним капілярним ефектом, завдяки чому відділення швидко вбираються у сорбційну
прокладку.
Властивості та принцип дії:
Zetuvit Plus швидко вбирає ексудат і ранові відділення та надійно утримує їх усередині
абсорбуючого матеріалу пов'язки. В результаті поглинання ексудату, рана звільняється від
перешкоджаючого одужанню впливу секрету, сприяючи швидшому загоєнню. Хороша
поглинаюча здатність Zetuvit Plus дозволяє рідше робити перев'язку, не турбуючи зайвий раз рану
і забезпечуючи їй додатковий захист від забруднень. На ряду з високою всмоктуючою здатністю
Zetuvit Plus має ефективний м'який захист від зовнішніх механічних впливів. М'який зовнішній
шар нетканої поверхні і м'які краї оберігають рану і тканини навколо неї від подразнення.
Галузь застосування:
Zetuvit Plus призначений для лікування поверхневих ран, ран з рясною ексудацією, гострих
хронічних ран (як, наприклад, пролежні, виразки нижніх кінцівок, виявленні пухлини і ін.)
Вказівки із застосування:
Підібрати Zetuvit Plus відповідно до розміру рани, так щоб пов'язка виступала за краї рани мінімум
на 1-2 см. Дана ранова пов'язка не розрізається і не кроїться за розміром. Пов'язку Zetuvit Plus
накласти на рану білої стороною, так щоб зелена спеціальна неткана поверхня опинилась на
протилежній від рани стороні. Закріпити пов'язку, напр., за допомогою фіксуючого пластиру,
бинта або, якщо необхідно, компресійного бинта. Міняти пов'язку слід за наявності клінічних
показань або, якщо ексудат стає помітним крізь спеціальний нетканий шар. Для догляду за
інфікованими ранами можлива комбінація з пов'язкою Atrauman Ag. При слабкому виділенні
ексудату рекомендується застосовувати відповідні гідроактивні пов'язки.
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Протипоказання:
Не застосовуйте Zetuvit Plus на сухих ранах, а також в області відкритих, оголених кісток, м'язів і
сухожиль.
Особливі запобіжні заходи
Кожен раз, при погіршенні стану рани, перш ніж обробити її, необхідно провести медичне
обстеження з метою оцінки стану рани і виявлення чинників, що перешкоджають її загоєнню.
Застосування пов'язки Zetuvit Plus не може замінити лікування або усунення цих чинників.
Особливі вказівки
Стерильне до моменту розкриття рeel-упаковок. Зберігати у горизонтальному положенні в сухому
місці. Повторно не стерилізувати. Берегти від дітей.
Значення символів:
Символ «Повторно використовувати ЗАБОРОНЕНО» (DO NOT REUSE)
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вул. Багговутівська, будівля 17-21, 6-й поверх, м.
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