Gelující absorpční krytí z hydrovlákna
•
•
•
•
•

Vysoká retence zabraňuje úniku tekutiny a maceraci
Vysoká pevnost v tahu pro snadné odstranění krytí v jednom kuse
Absorbuje a uzamkne exsudát, krev a bakterie
Vysoce savé krytí i pod kompresí
Měkké a přizpůsobivé krytí pro snadné použití

Vysoká retenční schopnost
• Zabraňuje úniku tekutiny
• Zabraňuje maceraci
• Absorbuje a uzamkne exsudát,
krev a bakterie

Hydrovlákno
• Vysoká pevnost vláken v tahu
• Možnost odstranění v jednom
kuse
• Šetří čas ošetřovatelskému
personálu a zvyšuje komfort
pacienta

Jak používat Exufiber

1. Očistěte ránu fyziologickým roztokem nebo vodou.
Důkladně osušte okolní kůži.

2. Aplikujte Exufiber
na ránu.

2. Tamponádu vložte
volně do rány, aby měla
prostor k absorpci
exsudátu

3. Zafixujte nebo překryjte vhodným sekundárním
krytím.
Může být použito i adhezivní krytí. Exufiber je
možné použít i v kombinaci s kompresní terapií.

Jak Exufiber funguje

Použití

Exufiber je sterilní netkané krytí vyrobené z vysoce savých
vláken polyvinyalkoholu. Při styku s exsudátem z rány
se Exufiber mění v gel, který přispívá k vytváření vlhkého
prostředí v ráně a snadnému odstranění při převazech.
Exufiber absorbuje a a uzamkne exsudát z rány. je k dispozici
jak v plošném provedení tak ve formě provazců do dutin.

Exufiber je určen na širokou škálu exsudujících ran:

Výhody Exufiber
•
•
•
•
•
•

Vysoká pevnost v tahu pro snadné odstranění v jednom
kuse při převazech
Vysoká retenční kapacita jako prevence prosáknutí
exsudátu a následné macerace
Absorbuje a uzamkne exsudát, krev a bakterie
Vysoce absorpční i pod kompresní terapií
Měkké a přizpůsobivé krytí pro snadné použití
Může být ponechán na místě po dobu až ý dnů a až 14
dnů v případě odběrových ploch

•
•
•
•
•
•
•

Bércové vředy a vředy spojené s diabetickou nohou
Dekubity
Popáleniny II.stupně
Chirurgické rány
Odběrové plochy
Maligní rány
Kožní léze a jiné traumatické rány
Platí pro plošné krytí i krytí určené do dutin.

UPOZORNĚNÍ
Všechny rány je třeba kontrolovat. V případě klinických
známek infekce se poraďte se svým ošetřujícím lékařem
o nejvhodnějším postupu.
Exufiber není vhodný pro suché rány či hluboké popáleniny.
V případě, že krytí vyschne a je obtížné jej při převazu
odstranit, navlhčete jej v souladu s místními postupy (např.
fyziologický roztok, sterilní voda) a nechte odmočit dokud se
nedá snadno nadzvednout. Přeměna Exufiberu v gel může
trvat několik minut. Krytí pak jemně odstraňte.
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Přehled velikostí Exufiber (sterilní balení)
Číslo
výrobku

Velikost
v cm

ks
v balení

ks
v kartónu

603300

5x5

10

40

603301

10x10

10

60

603302

15x15

10

60

603303

20x30

5

20

603304

2x50

5

20

