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HydroClean plus

Idealna
kombinacja

W przypadkach
ran silnie sączących
zaleca się stosowanie
opatrunku
HydroClean® plus razem
z opatrunkiem
Zetuvit® Plus.

20 x 40

10 x 20
opatrunek
refundowany

10 x 10

15 x 15

20 x 20

Zetuvit Plus
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HydroTac®
comfort

Wersja samoprzylepna opatrunku HydroTac®.
Hydroaktywny (HRWDTM) opatrunek piankowy z warstwą hydrożelu, przyspieszający zamykanie rany.
• Zapewnia wilgotne środowisko dla procesów gojenia dzięki warstwie hydrożelu z technologią AquaClear Gel
Technology.
• Technologia opatrunku powoduje uwolnienie aż do trzech razy więcej czynników wzrostu, przyspieszając proces
gojenia rany.
• Warstwa pianki poliuretanowej wchłania nadmiar wydzieliny, zatrzymując ją w swojej strukturze nawet pod
wpływem terapii uciskowej.
• W zależności od ilości wysięku oraz rodzaju rany HydroTac® może pozostać na ranie maksymalnie do 7 dni.
Wysokochłonny opatrunek, który szybko wchłania wysięk z rany i trwale wiąże go w strukturze superabsorbentu.
• Może być stosowany także do ran zakażonych.
• Pochłaniania wysięk, bakterie, enzymy proteolityczne i martwicę rozpływną.
• Zapobiega maceracji zdrowej skóry wokół rany.
• Zapewnia odpowiednie środowisko gojenia rany i może być stosowany we wszystkich fazach gojenia.
• Kontroluje przykry zapach i poprawia komfort życia pacjentów.
• Może być stosowany jako opatrunek wtórny w połączeniu z innymi opatrunkami (między innymi z Atrauman®
Ag i grupą produktów HydroClean®).
• Zmiana opatrunku uzależniona od ilości wysięku (może pozostawać na ranie do kilku dni).
• Może być stosowany z kompresjoterapią.

opatrunek
refundowany

12.5 x 12.5

20 x 20

15 x 15

10 x 20

opatrunek
refundowany

HydroTac®

Hydroaktywny (HRWDTM) opatrunek piankowy z warstwą hydrożelu, przyspieszający zamykanie rany.
• Zapewnia wilgotne środowisko dla procesów gojenia dzięki warstwie hydrożelu z technologią AquaClear Gel
Technology.
• Technologia opatrunku powoduje uwolnienie aż do trzech razy więcej czynników wzrostu, przyspieszając proces
gojenia rany.
• Warstwa pianki poliuretanowej wchłania nadmiar wydzieliny, zatrzymując ją w swojej strukturze nawet pod
wpływem terapii uciskowej.
• W zależności od ilości wysięku oraz rodzaju rany HydroTac® może pozostać na ranie maksymalnie do 7 dni.

NOWOŚĆ

HydroClean®
advance

HydroClean®
plus cavity

10 x 10

Ø4 okrągły

7.5 x 7.5
opatrunek
refundowany

10 x 10

7.5 x 7.5

Hydroaktywny opatrunek (HRWDTM) z unikatowym mechanizmem płucząco-absorpcyjnym.
• Opatrunek usuwa wszystkie znane miejscowe bariery upośledzające gojenie rany poprzez uwalnianie do rany
roztworu Ringera oraz absorpcję wysięku wraz z martwymi tkankami, włóknikiem, drobnoustrojami i biofilmem.
• Może być także użyty do leczenia ran zakażonych oraz do reaktywacji procesu gojenia, jeśli stagnacja jest
spowodowana przez zbyt dużą aktywność metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej.
• Zapewnia w ranie optymalnie wilgotne środowisko inicjujące i stymulujące proces gojenia.
• Opatrunek może pozostawać na ranie do 3 dni.
Wersja opatrunku HydroClean® plus cavity przeznaczona do ran głębokich; pochłania wysięk całą powierzchnią.
Hydroaktywny opatrunek (HRWDTM) z unikatowym mechanizmem płucząco-absorpcyjnym.
• Opatrunek usuwa wszystkie znane miejscowe bariery upośledzające gojenie rany poprzez uwalnianie do rany
roztworu Ringera oraz absorpcję wysięku wraz z martwymi tkankami, włóknikiem, drobnoustrojami i biofilmem.
• Może być także użyty do leczenia ran zakażonych oraz do reaktywacji procesu gojenia, jeśli stagnacja jest
spowodowana przez zbyt dużą aktywność metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej.
• Zapewnia w ranie optymalnie wilgotne środowisko inicjujące i stymulujące proces gojenia.
• Opatrunek może pozostawać na ranie do 3 dni.
Specjalnie zaprojektowany do małych ran hydroaktywny opatrunek (HRWDTM) z unikatowym mechanizmem
płucząco-absorpcyjnym.
• Opatrunek usuwa wszystkie znane miejscowe bariery upośledzające gojenie rany poprzez uwalnianie do rany
roztworu Ringera oraz absorpcję wysięku wraz z martwymi tkankami, włóknikiem, drobnoustrojami i biofilmem.
• Może być także użyty do leczenia ran zakażonych oraz do reaktywacji procesu gojenia, jeśli stagnacja jest
spowodowana przez zbyt dużą aktywność metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej.
• Zapewnia w ranie optymalnie wilgotne środowisko inicjujące i stymulujące proces gojenia.
• Opatrunek może pozostawać na ranie do 3 dni.

opatrunek
refundowany

Rozmiar
(cm)

Nazwa
opatrunku
HydroClean®
plus

Asortyment

HydroTherapy

HydroTherapy
Efficacy. And Simplicity.

Początek terapii

Wygojenie rany

Zmiana produktu

HydroClean plus
HydroClean advance
®

HydroClean plus
®

HydroTac

®

HydroTac

®

®

Krok 1

Krok 2

Szybki:

O 23.5% szybsza epitelializacja
niż w przypadku kontaktowych
warstw silikonowych [*23]

Prosty:

Jeden produkt zamiast wielu:
Płucze, oczyszcza, usuwa włóknik,
wchłania wysięk, wiąże i unieszkodliwia
drobnoustroje [1–4,9–13]

Szybki:

Oczyszczanie

Ziarninowanie

Krok 1: HydroClean plus
HydroClean advance
®
®

Opatrunek HydroClean plus wypłukuje i usuwa
zanieczyszczenia z łożyska rany oraz pobudza
budowę nowej tkanki dzięki unikatowemu
mechanizmowi płucząco-absorpcyjnemu [1–4]
®

Krok 2: HydroTac

Aktywny:

Usunięcie fragmentów tkanek
martwiczych i zdewitalizowanych
w 56% już po 14 dniach [3]

Epitelializacja

Trzykrotnie wyższa koncentracja
czynników wzrostu [4,5]

®

Opatrunek HydroTac przyspiesza proces
epitelializacji dzięki technologii AquaClear Gel
Technology [4,5]
®

Skuteczny:

Skuteczny:

Skuteczne oczyszczanie rany [1,3,9–12] i szybki debridement,[1,2,10,14–18]
zmniejszenie bólu podczas stosowania,[2,3,10,11,15,17–21]
znaczna redukcja obciążenia bakteryjnego [1,2,22]

Rozpoczęcie terapii
opatrunkiem HydroClean® plus

Po 6 tygodniach –
przejście na HydroTac®

Po 13 tygodniach –
całkowite zamknięcie rany

HydroClean® plus

7.5 x 7.5 cm
10 x 10 cm

HydroClean® plus cavity

7.5 x 7.5 cm

HydroClean® advance

ø4 cm

Zapewnienie wilgotnego środowiska
dla procesów gojenia dzięki technologii
AquaClear Gel Technology [2,9,17,24–27]

HydroTac®

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

HydroTac® comfort

12.5 x 12.5 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm
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