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RANA Z RYZYKIEM WYSTĄPIENIA LUB OBJAWAMI MIEJSCOWEJ INFEKCJINIE

NIE

TAK

TAK

PROTOKÓŁ LECZENIA RAN URGO MEDICAL
OWRZODZENIA KOŃCZYN DOLNYCH, ODLEŻYNY, ZESPÓŁ STOPY CUKRZYCOWEJ, OPARZENIA

RANA OCZYSZCZONA

KOMPLEKSOWE DZIAŁANIE OCZYSZCZAJĄCE 
 (usuwa z rany martwicę rozpływną,   

wysięk i obumarłe tkanki)

STYMULUJĄ PROCES LECZENIA RANY

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

 
- na rany z małym wysiękiem

 
- na rany ze średnim wysiękiem

 
- na każdą ranę (bez względu na ilość wysięku)

 
- można ciąć

 
- hemostatyczny

 
- można stosować w ranach głębokich

 
- wodoodporny (przy krótkim kontakcie z wodą)

 - opatrunek kontaktowy 
zbudowany  z macierzy gojącej  TLC-Ag zwalczający  

szerokie spektrum zakażeń bakteryjnych w ranie - taśma zbudowana  
z włókien  poliabsorbentu (poliakrylanu)  

Gdy rana zostanie oczyszczona   
zalecane jest kontynuowanie leczenia 

za pomocą opatrunków UrgoTul

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

Referencje: 1. Dowsett i Ayello, 2004. 2. Percival SL, Suleman L. Slough and biofilm: removal of barriers to wound healing by desloughing. Journal of Wound Care. 2015 Nov;24(11 ):498, 500-3, 506-10. 3.Desroche N., Dropet C., Janod R, Guzzo 
J., Antibacterial properties and reduction of MRSA biofilm with a dressing combining polyabsorbent fibres and a silver matrix. J Wound Care, Vol 25, No 10, October 2016. 4. Dalac S., Sigal L, Addala A., i wsp. Clinical evaluation of a dressing 
with poly absorbent fibres and a silver matrix for managing chronic wounds at risk of infection: a non comparative trial. J Wound Care, Vol 25, No 9, September 2016

Rana w fazie  
ziarninowania 

Rana w fazie 
naskórkowania

Rana z martwicą  
rozpływną

Rana głęboka  
z martwicą rozpływną

PRODUKTY ROZMIARY

   

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

   

5 x 40 cm

PRODUKTY ROZMIARY

 

8 x 8 cm
10 x 10 cm
13 x 13 cm
15 x 20 cm
20 x 20 cm (sacrum)

 

10 x 10 cm
15 x 20 cm
12 x 19 cm (heel)

  

10 x 12 cm
15 x 20 cm
20 x 30 cm

PRODUKTY ROZMIARY

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

10 x 12 cm
15 x 20 cm

 - opatrunek kontaktowy 
wskazany na rany z małym wysiękiem

 - pianka wskazana na 
rany ze średnim lub dużym wysiękiem

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

 - antybiofilmowy opatrunek 
 ze srebrem z kompleksowym  działaniem 

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

Przy ranach z dużym wysiękiem zalecany jest  
opatrunek wtórny:   lub  

  

Owrzodzenie 
kończyn dolnych

Odleżyna Zespół stopy 
cukrzycowej

Oparzenie

ZWALCZAJĄ MIEJSCOWĄ INFEKCJĘ

Przy ranach z dużym wysiękiem zalecany jest opatrunek wtórny:   lub  
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