
✔ rzadziej zmieniasz opatrunki, nawet przy du˝ym
wysi´ku 

✔ zmiany opatrunku sà bezbolesne 
✔ Aquacel chroni zdrowà skór´ przed maceracjà

Przemyj ran´ solà fizjo-
logicznà lub wodà desty-
lowanà. Osusz zdrowà
skór´ wokó∏ rany.

Wybierz w∏aÊciwy roz-
miar opatrunku, tak aby
opatrunek  wystawa∏ 

1-2 cm poza obr´b rany. 
W przypadku du˝ych ran
mo˝na zastosowaç kilka opa-
trunków Aquacel zachodzà-
cych na siebie.

Opatrunek Aquacel 
ze wzgl´du na swoje
w∏aÊciwoÊci poch∏a-

niania du˝ych iloÊci wysi´ku
z rany nie jest opatrunkiem
samoprzylepnym. Nale˝y go
pokryç opatrunkiem wtórnym,
najlepiej opatrunkiem
Granuflex, który utrzymuje

Aquacel na skórze. Opatrunek wtórny chroni ran´ przed
zabrudzeniem i bakteriami; jest wodoszczelny, wi´c umo˝liwia
codziennà higien´. Opatrunek wtórny musi byç wi´kszy 
przynajmniej o 2 cm z ka˝dej strony od opatrunku Aquacel.

Opatrunek nale˝y
zmieniç, kiedy zaczyna
przesiàkaç opatrunek

wtórny lub kiedy wysi´k 
z rany dochodzi do brzegu
opatrunku wtórnego.
Usuwanie Aquacelu jest
proste i bezbolesne. Je˝eli
opatrunek przyschnie do

rany, wystarczy zmoczyç go wodà destylowanà lub solà fizjolo-
gicznà. Tworzy si´ wtedy ˝el, który ∏atwo usunàç z rany.

Sposób stosowania:
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Âredni czas noszenia opatrunku to oko∏o 44 dni. 
Maksymalny czas noszenia opatrunku to 77 dni.
Pod kontrolà lekarza mo˝na stosowaç w ranach zaka˝onych.

Zadbaj o swoje nogi przy owrzodzeniu
˝ylakowym podudzi!

❶ Gdy d∏u˝ej siedzisz, staraj si´ k∏aÊç nogi na sto∏eczku, zwróç uwag´,
aby kraw´dzie krzes∏a nie uciska∏y Twoich nóg. W nocy Êpij z nogami
uniesionymi powy˝ej poziomu serca o 10-15 cm.

❷ Pami´taj o çwiczeniach fizycznych. Codzienny spacer poprawia
krà˝enie, w pozycji siedzàcej poruszaj stopami w gór´ i w dó∏. 

❸ Chroƒ skór´ na nogach, nie drap, unikaj opalania, nadmiernego
sch∏odzenia lub przegrzania (np. nie stosuj termoforu).

❹ NoÊ Êrodki uciskowe (banda˝e, poƒczochy, rajstopy).

❺ Zawsze staraj si´ nosiç wygodne obuwie. 

Bezp∏atna linia informacyjna: 0-800 120 093  

Instrukcja stosowania dla pacjentów 

Rozmiary podano w cm

Rozmiary 
refundowane
(odp∏atnoÊç 50%):
5x5, 10x10,
15x15


