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NIE

RANA OCZYSZCZONA

Rana z martwicą
rozpływną

Rana głęboka
z martwicą rozpływną

KOMPLEKSOWE DZIAŁANIE OCZYSZCZAJĄCE
(usuwa z rany martwicę rozpływną, 
wysięk i obumarłe tkanki)

Rana w fazie
ziarninowania

- pianka wskazana na
rany ze średnim lub dużym wysiękiem

- super absorpcyjna
pianka z silikonowym przylepcem
wskazana na rany z dużym wysiękiem

Przy ranach z dużym wysiękiem zalecany jest
opatrunek wtórny:
lub

5 x 40 cm

Gdy rana zostanie oczyszczona
zalecane jest kontynuowanie leczenia
za pomocą opatrunków UrgoTul

Odleżyna

Zespół stopy
cukrzycowej

Oparzenie

ZWALCZAJĄ MIEJSCOWĄ INFEKCJĘ

- antybiofilmowy opatrunek
 e srebrem z kompleksowym działaniem
z
oczyszczającym zbudowany z macierzy gojącej
TLC-Ag i włókien poliabsorbentu (poliakrylanu)

- opatrunek kontaktowy
zbudowany z macierzy gojącej T
 LC-Ag zwalczający
szerokie spektrum zakażeń bakteryjnych w ranie

Przy ranach z dużym wysiękiem zalecany jest opatrunek wtórny:
PRODUKTY

6 x 6 cm
10 x 10 cm
15 x 15 cm
15 x 20 cm

Owrzodzenie
kończyn dolnych

- opatrunek kontaktowy
wskazany na rany z małym wysiękiem

- taśma zbudowana
z włókien poliabsorbentu (poliakrylanu) 

ROZMIARY

Rana w fazie
naskórkowania

STYMULUJĄ PROCES LECZENIA RANY

- opatrunek zbudowany
 włókien poliabsorbentu (poliakrylanu)
z
i macierzy gojącej TLC

PRODUKTY

TAK

lub

ROZMIARY
10 x 12 cm
15 x 20 cm
20 x 30 cm
10 x 10 cm
15 x 20 cm
12 x 19 cm (heel)
8 x 8 cm
10 x 10 cm
13 x 13 cm
15 x 20 cm
20 x 20 cm (sacrum)

PRODUKTY

ROZMIARY

- na rany z małym wysiękiem
- na rany ze średnim wysiękiem

6 x 6 cm
10 x 10 cm
15 x 20 cm

- na każdą ranę (bez względu na ilość wysięku)
- można ciąć
- hemostatyczny

10 x 12 cm
15 x 20 cm

- można stosować w ranach głębokich
- wodoodporny (przy krótkim kontakcie z wodą)

Po ustąpieniu objawów zakażenia miejscowego
zalecane jest kontynuowanie leczenia za pomocą opatrunków UrgoTul
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NIE

TAK

RANA Z RYZYKIEM WYSTĄPIENIA LUB OBJAWAMI MIEJSCOWEJ INFEKCJI

