Instrukcja stosowania dla pacjentów

Granuflex

®

Opatrunk Hydrokoloidowy

Sposób stosowania:

✔ chroni przed bakteriami i zanieczyszczeniem
✔ jest wodoszczelny, co pozwala na codziennà
kàpiel, prysznic
✔ zmniejsza dolegliwoÊci bólowe powodowane
przez ran´

Przemyj ran´ solà
fizjologicznà lub wodà
destylowanà. Osusz
zdrowà skór´ wokó∏ rany.
Przed na∏o˝eniem opatrunku
nale˝y go ogrzaç w d∏oniach,
co sprawi, ˝e b´dzie on
bardziej gi´tki i lepiej u∏o˝y
si´ na ranie.
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Odklej papier ochronny i na∏ó˝ opatrunek.
Przy zak∏adaniu bezwzgl´dnie zachowaj margines
siegajàcy 2-3 cm poza
kraw´dê rany. Dla lepszego
przylegania, mo˝na po
na∏o˝eniu na ran´, lekko
docisnàç d∏oƒmi brzegi
opatrunku (ok. 30 sekund). Gdy brzegi rany sà zmacerowane,
profilaktycznie nale˝y posmarowaç je pastà cynkowà i wybraç
odpowiednio wi´kszy rozmiar opatrunku, tak aby przylega∏
do suchej skóry.
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P´cznienie opatrunku
spowodowane
jest
wch∏anianiem wysi´ku
z rany. Nie jest to niepokojàcy objaw i jest normalnym
etapem leczenia.
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Rozmiary
refundowane
(odp∏atnoÊç 50%):
10x10, 15x15,
15x20, 20x20

Rozmiary podano w cm

Âredni czas noszenia opatrunku to oko∏o 4 dni. Maksymalny czas
noszenia opatrunku to 7 dni.
W poczàtkowym etapie gojenia rana oczyszcza si´ z martwych
tkanek, przez co mo˝e si´ optycznie powi´kszyç. Z tego powodu
zmiany opatrunku na poczàtku leczenia sà cz´stsze.

Zmieƒ opatrunek , kiedy
wysi´k dochodzi do
jego brzegu. W czasie
zmiany opatrunku cz´sto
obserwuje si´ ˝ó∏ty ˝el
o przykrym zapachu. Nie jest
to ropa, tylko ˝el powstajàcy
na skutek kontaktu wysi´ku
z rany ze sk∏adnikami
opatrunku. Daje si´ ∏atwo usunàç przez przep∏ukanie rany
solà fizjologicznà lub wodà destylowanà. ˚elu ubywa wraz
z post´pem leczenia.
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W przypadku ran z czarnym strupem (tkanka martwicza) lub ˝ó∏tym
nalotem (martwe komórki) mo˝na zastosowaç GranuGel (˝el).
Umo˝liwia on bezbolesne usuwanie martwych tkanek, co cz´sto
zast´puje chirurgiczne oczyszczanie rany.
W przypadku ran g∏´bokich (powy˝ej 0,5 cm) mo˝na zastosowaç
past´ Granuflex, która wype∏nia dno rany i zapewnia szybsze
leczenie oraz d∏u˝sze utrzymywanie opatrunku.
Bezp∏atna linia informacyjna: 0-800 120 093

