Protokol péče o rány s použitím krytí pro vlhké hojení ran s obsahem lékařského medu L-Mesitran ™
Antibakteriální

-

Odstraňuje zápach

-

Stimuluje růst buněk (fibroblasty / keratinocyty)

CHRONICKÉ A AKUTNÍ RÁNY

POVRCHOVÉ RÁNY

Očistěte ránu (např. fyziologickým roztokem)

mokrá
vlhká
Rána je ČERVENÁ

chránit

vlhké prostředí

bakteriální rovnováha

stimulace epitelizace

suchá

Očistěte ránu (např. fyziologickým roztokem)

mokrá
ne
Infekce?

vlhká

vlhká

suchá

Rána je ŽLUTÁ

debridement

odstranění bakterií

vlhké prostředí

stimulace hojení

ano

-

Redukuje jizvy

HLUBOKÉ RÁNY




Soft
Net




Tulle/Soft
Hydro/Border



Soft





Tulle/Soft
Hydro/Border
Ointment (epitelizace)



soft



L-Mesitran® Ointment

Soft


Mast na rány s lékařským medem, lékařským lanolinem,
Aloe vera, měsíčkem, ZnO a antioxidanty vitamíny C a E
Určeno pro odstranění nekróz a nečistot (Funkce čištění)
Překryjte alginátem, hydrofiberem, pěnou nebo kompresí
Vyměňte mast po 1-3 dnech





L-Mesitran® Soft





Soft
Net






Tulle/Soft
Hydro/Border






Tulle/Soft/Ointment
Hydro/Border



Tulle/Soft

Soft

Gel na rány s lékařským medem, lékařským lanolinem,
polyethylenglykolem, a antioxidanty vitamíny C a E
Určen pro všechny povrchové i hluboké rány
(antibakteriální efekt a účinek podporující hojení)
Překryjte pěnou, alginátem, hydrofiberem, nebo kompresí
Vyměňte gel po 1-3 dnech





Soft

L-Mesitran® Tulle


Soft



Soft







Hydro-aktivní syntetická fólie s L-Mesitran® Soft
Nepřilne k ráně
Určeno pro rány bez anebo s mírným exsudátem
Zakryjte absorpčním obvazem, upevněte běžnou gázou
Vyměňte po 3-5 dnech

L-Mesitran® Hydro
Očistěte ránu (např. fyziologickým roztokem)

ne
Infekce?

mokrá




Ointment
Net

vlhká




Ointment
Net

Tulle
Ointment



Ointment




Tulle/Soft
Ointment




Ointment
Soft






Tulle/Soft
Ointment

Ointment







vlhká

suchá

Rána je ČERNÁ

očistit

odstranit nekrózu

odstranit bakterie








L-Mesitran® Border

ano


Hydro-aktivní krytí s lékařským medem, polymery a vodou
Určeno pro povrchové rány
Samolepící, může být fixováno fólií, širokým fixačním
krytím nebo lepicí páskou
Vyměňte po 3-5 dnech

POOPERAČNÍ RÁNY

Hydro-aktivní krytí s lékařským medem, polymery a vodou
s adhezívním okrajem
Určeno pro povrchové rány
Samolepící, je možné se s ním sprchovat nebo plavat
Vyměňte po 3-5 dnech

L-Mesitran® Net

-



uzavřené rány po šití
otevřené rány po šití



Tulle / Ointment



Tulle / Ointment



Soft





Hydro-aktivní kontaktní síťka na rány s lékařským medem,
polymery a vodou
Určeno pro rány se středním nebo silným exsudátem
Zakryjte absorpčním obvazem nebo kompresí, upevněte
běžnou adhezívní gázou
Vyměňte po 3-5 dnech
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