
Kàcik medyczny

Przewlek∏e rany to problem, który dotyczy
bardzo wielu osób w Polsce. Jest jednak wcià˝
pomijany i bagatelizowany. W wielu krajach rzecz
ma si´ inaczej. Pacjenci cierpiàcy na owrzodzenia
podudzi, odle˝yny lub stop´ cukrzycowà majà
szans´ na uzyskanie skutecznego leczenia.

Co rozumiemy pod poj´ciem „rana prze-
wlek∏a”? 

Rana przewlek∏a to oczywiÊcie bardzo
szerokie okreÊlenie. W∏aÊciwie ka˝dà ran´, która
nie goi si´ prawid∏owo – najcz´Êciej w ciàgu
kilku do kilkunastu dni, zale˝nie od wielkoÊci
– mo˝emy uznaç za ran´ przewlek∏à. Dlaczego
w ogóle zajmowaç si´ tak trudnym i przykrym
zagadnieniem? Choçby dlatego, ˝e od tego te-
matu nie mo˝na uciec. Warto podkreÊliç, ̋ e jest
to problem du˝ej grupy ludzi – dotyka on rocznie
oko∏o 500 tysi´cy osób w Polsce.

Do najcz´stszych ran przewlek∏ych na-
le˝à ˝ylakowate owrzodzenia podudzi
oraz odle˝yny. 

Owrzodzenia podudzi powstajà najcz´Êciej
u osób z niewydolnoÊcià ˝y∏ koƒczyn dolnych
i nie leczonymi ˝ylakami. Cz´sto na poczàtku
pacjenci skar˝à si´ na obrz´ki nóg i uczucie
ci´˝koÊci. Je˝eli choroba post´puje, dochodzi
do zmian w tkankach i skórze. W takich przy-
padkach nawet ma∏y uraz lub skaleczenie, które
u osoby zdrowej goi si´ szybko, mo˝e spowo-
dowaç powstanie trudno gojàcej si´ rany. Nie-
prawid∏owo leczona mo˝e rozwijaç si´ do du-
˝ego, czasami nawet opasujàcego ca∏à nog´
owrzodzenia. NiewydolnoÊç ̋ ylna to schorzenie
dotyczàce kilku milionów osób w Polsce, dla-
tego owrzodzenia pojawiajà si´ tak cz´sto.

Inny problem stanowià odle˝yny. Powstajà
one w wyniku d∏ugotrwa∏ego ucisku na t´ samà
okolic´ cia∏a. Dotyczà najcz´Êciej osób chorych
i d∏ugo przebywajàcych w ∏ó˝ku. Odle˝yny sà
równie˝ problemem ludzi m∏odych, unierucho-
mionych na skutek ró˝nego typu urazów.

Co zatem robiç?

Czy osoba z owrzodzeniem na nodze musi
pozostawaç w domu, skazana na samotnoÊç?
Czy odle˝yny muszà towarzyszyç przewlekle
chorym a˝ do ich ostatnich dni? Aby odpowie-
dzieç na te pytania, zastanówmy si´ najpierw czy
wÊród naszych bliskich, znajomych nie wyst´-
pujà takie problemy. Mo˝e sami mamy owrzo-
dzenia na kostce i nie wiemy, gdzie szukaç
pomocy? Trzeba uÊwiadomiç sobie ten problem
i nie ukrywaç go.

Obecnie istniejà nowoczesne i skuteczne
metody leczenia ran.

Opierajà si´ one na stosowaniu nowocze-
snych opatrunków aktywnych, takich jak np.
Granuflex lub Aquacel. Ich dzia∏anie ró˝ni si´ za-
sadniczo od powszechnie stosowanych opa-
trunków wykonanych z gazy lub banda˝a.
Granuflex i Aquacel tworzà w ranie tzw. wilgotne
Êrodowisko gojenia, które znacznie przyspiesza
rekonwalescencj´. Zmniejsza tak˝e towarzyszà
cy temu ból w ranie. Granuflex i Aquacel
zaczynajà byç coraz bardziej znane równie˝
w Polsce. Niestety, wielu lekarzy wcià˝ nie
decyduje si´ od razu na ich stosowanie. Próbujà
najpierw starych, ma∏o skutecznych i rzekomo
taƒszych metod. Dopiero kiedy one zawodzà,
si´gajà po nowoczesne opatrunki.

Je˝eli mamy trudno gojàce si´ rany, zg∏oÊmy
si´ do lekarza i poproÊmy go o leczenie za
pomocà nowoczesnych opatrunków Granuflex
i Aquacel. Je˝eli nasi bliscy bàdê znajomi majà
taki problem, pomó˝my im. Podpowiedzmy, ˝e
warto pójÊç do lekarza i poprosiç o nowocze-
sne i skuteczne leczenie.

Aby wyleczyç przewlek∏e rany, trzeba tego
chcieç i dzia∏aç zdecydowanie. Nie warto sie-
dzieç w domu i izolowaç si´ ze swojà chorobà.

Obok prezentujemy pe∏nà gam´ nowocze-
snych opatrunków firmy ConvaTec, które sà nie-
zastàpione w leczeniu przewlek∏ych ran. O tym,
który z nich mo˝e znaleêç zastosowanie w Paƒ-
stwa przypadku, najlepiej zadecyduje lekarz.

Aquacel® – nowoczesny opatrunek do ran
z obfitym wysi´kiem, zbudowany z w∏ókien,
które zamykajà w swoim wn´trzu wysi´k oraz
bakterie. Nie jest opatrunkiem samoprzylep-
nym i wymaga pokrycia go dodatkowym opa-
trunkiem, mocujàcym Aquacel® na ranie (najle-
piej Granuflex Extra Thin®). 

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

6 x 6 cm
10 x 10 cm
10 x 13 cm
15 x 15 cm

7,5 x 7,5 cm
10 x 10 cm
15 x 15 cm

15 g tuba
(odp∏atnoÊç 100%)

5 x 5 cm
10 x 10 cm
15 x 15 cm

Do najpopularniejszych 
opatrunków hydrokoloidowych

stosowanych w leczeniu odle˝yn
i owrzodzeƒ podudzi nale˝à:

Granuflex® – opatrunek hydrokoloidowy przezna-
czony do leczenia owrzodzeƒ podudzi i odle˝yn
z ma∏ym i Êrednim wysi´kiem. Jest samoprzy-
lepny i ∏atwy w u˝yciu. Zapewnia idealne wa-
runki gojenia rany.

Granuflex Bordered® – opatrunek hydrokolo-
idowy z dodatkowym, cienkim, samoprzylepnym
brzegiem, przeznaczony do leczenia owrzodzeƒ
podudzi i odle˝yn z ma∏ym i Êrednim wysí kiem.
Stosuje si´ go w okolicach, w których opatru-
nek jest szczególnie nara˝ony na odklejanie. 

Granuflex Extra Thin® – opatrunek hydroko-
loidowy przeznaczony do leczenia ran z ma∏ym
wysi´kiem. Doskona∏y do stosowania w odle˝y-
nach pierwszego stopnia. Podobnie jak dwa po-
przednie, jest opatrunkiem samoprzylepnym. 

GranuGel® – ˝el hydrokoloidowy przeznaczony
do usuwania martwych tkanek z rany. Uwad-
nia suche tkanki martwicze i stymuluje w ranie
aktywnoÊç enzymów odcinajàcych martwe,
bezwartoÊciowe komórki, które sà przeszkodà
dla gojenia si´ rany. Nale˝y stosowaç go do
wn´trza rany, pokrywajàc nast´pnie którymÊ
z opatrunków Granuflex®. 
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Refundowane rozmiary*:

Refundowane rozmiary*:

Refundowane rozmiary*:

Refundowane rozmiary*:

*odp∏atnoÊç 50% (na recept´)

Pomó˝my osobom
z przewlek∏ymi ranami


