70379 Sterigrap 32 mm x 8 mm, 60 ks
Náplasťové proužky na sešití rány
Vlastnosti výrobku: Náplasťové proužky na sešití ran Sterigrap jsou vyrobeny z neelastické nosné tkané
látky, která je pokryta vrstvou hypoalergenního lepidla (bez latexu). Sterigrap má inovativní formu: Náplasťové
proužky pro sešití rány jsou uprostřed (kontakt s ránou) jen 2,5 mm široké, přičemž konce jsou rozšířeny na 8
mm. Celková délka činí 32 mm. Toto umožňuje dokonalé lpění na neporušené kůži a optimální uzavření rány.
Použití: Jakmile je krvácení zastaveno, vyčistěte a vydezinfikujte kůži okolo rány. Před nalepením náplasti
musí být kůže suchá (obr.1) - Sáček otevřete a vyjměte jeden proužek pro uzavření rány ze silikonového
papíru. Zjednodušeno pomocí oboustranně odtrhnutelných spojek (obr. 2) - Uprostřed řezné rány začněte s
aplikací, přičemž proužek bude nejprve umístěn do poloviny na kůži příčně k ráně (Obr. 3) - Potom přizpůsobte
okraje rány. Pozor, okraje rány se nesmí překrývat (obr. 4) - Nyní nalepte druhou polovinu náplasti na kůži
(obr. 5) - Aplikaci doplňte až do uzavření rány dalšími náplastmi, jejichž široké konce by se potom všechny
měly nacházet paralelně k sobě (obr. 6). Pokud je to nezbytné, překryjte ránu dodatečně sterilním krytím
nebo gázou. Pro opětovné odstranění náplasťových proužků sejměte opatrně náplasti od obou konců až do
úplného odlepení.
Důležité: Sterigrap nesmí být aplikován na mokvající, infikované nebo vlhké rány.
Oblasti použití: Sterigrap je užitečným pomocníkem pro uzavření rány bez stehů u ran, které by jinak musely
být sešity. Výrobek se hodí pro následující použití: spojení okrajů rány, odlehčení a podpora podkožních stehů
(nit nebo kov), pro zabránění otevření rány jako prevence ve stádiu léčení.
- Jednoduchá aplikace
- Dobrá přilnavost
- Odlepení bez bolesti
Šarže/LOT a expirace uvedeny na obalu. Skladujte v suchu, při pokojové teplotě. Třída I
Výrobce: PIETRASANTA PHARMA S.p.A., Via S. Francesco, 67, 550 49 Viareggio (LU), Itálie
Distributor v ČR a SR: MEDICAL VISION s.r.o., Staňkova 39, 612 00 Brno,
Česká republika, tel.: 541 260 018, fax: 541 211 777,
e-mail: info@medicalvision.cz, www.medicalvision.cz

