Biopad

Konský kolagén
Zdravotnícka pomôcka používaná na zastavenie krvácania
a na liečbu tlakových vredov-dekubitov, chronického vredu
predkolenia a vredov na diabetickej nohe.
NÁVOD NA POUŽITIE
Nepoužívajte ak je obal poškodený. Nepoužívajte po dátume
exspirácie. Dátum exspirácie sa odvoláva na integrálne balenie, vhodne skladované.
Produkt použite okamžite po otvorení obalu. Ak sa použije len
jedna časť BIOPADu po otvorení blistru, nepoužívajte zvyšnú
časť na ďalšiu aplikáciu.
Produkt je určený na jedno použitie. Nepoužívajte pokiaľ spodina rany vykazuje lokálnu infekciu. V takomto prípade pred
použitím BIOPAD vykonajte systematickú alebo lokálnu antibiotickú liečbu.
Ranu predtým ošetrite dezinfekčným alebo sterilným fyziologickým roztokom; vyčistite ranu suchým tampónom, ak
je potrebné odstráňte možné a/alebo nekrotické tkanivá zo
spodiny a okrajov rany. Jemným tlakom priložte BIOPAD na
ranu; použite jeden alebo viacero BIOPADov tak, aby bola pokrytá celá rana.
cou sterilnej
gázy alebo neokluzívnej bandáže alebo za použitia obväzu.
Ak používate BIOPAD ako hemostat a aplikácia sa uskutočňuje bez toho, aby ste si boli istý, či ste pracovali v aseptických
podmienkach, po hemostáze musí byť BIOPAD odstránený.
Pri liečbe vredov, pokiaľ je produkt prichytený k spodine
rany, neodstraňujte ani neoddeľujte BIOPAD pri kontrole rany.
Produkt sa po čase vstrebe. Rana sa musí kontrolovať každé
2-3 dni (každých 24 hodín pri preležanine). Ak je pri kontrole
produkt vstrebaný, priložte ďalší BIOPAD na spodinu rany bez
odstránenia možných kúskov, ktoré sú stále priľnuté k rane.
Neaplikujte prípravok u ľudí s rodinnou anamnézou autoimúnneho ochorenia, s anafylaktickými reakciami alebo u ľudí
so známou hypersenzitivitou na kolagén (topickou aj injektujúcou) alebo u osôb, ktoré sú podrobené desenzibilizačnej
liečbe na mäsové výrobky.
SKLADOVANIE
Prípravok uchovávajte na suchom a chladnom mieste do teploty 25°C, mimo zdrojov tepla. Produkt je netoxický, nezväčšuje sa ani nevytvára bolus keď absorbuje vlhkosť, preto nespôsobuje riziko zadusenia. V každom prípade sa doporučuje

!

uchovávať BIOPAD mimo dosah detí.
INDIKÁCIE
BIOPAD je tvorený z prirodzeného heterológneho konského
vankúšikov, ľahko sa tvarovo adaptuje na oblasti aplikácie.
BIOPAD sa používa:
Ako lokálne hemostatikum sa používa v chirurgických procesoch pri: cievnej rekonštrukčnej chirurgii, cievnej chirurgii,
krčnej chirurgii, brušnej chirurgii, a ako pre prvú pomoc na
zastavenie kapilárneho krvácania.
Aj napriek výborným hemostatickým vlastnostiam BIOPAD
nesmie slúžiť ako náhrada ligatúry alebo štandardných postupov priamej kompresie v prípade silného krvácania.
K liečeniu kožných rán rôzneho pôvodu ako sú odreniny s
pomalým hojením, chronické venózne vredy, vredy spojené
s diabetickou nohou a ako podpora fyziologických procesov
hojenia rán.
VÝROBCA
EURORESEARCH s.r.l., Via Larga, 2 - 20122 Miláno, Taliansko
DISTRIBÚTOR
BIOXA Therapeutics, s.r.o., Moyzesova 868/67, 017 01 Považská Bystrica, Slovensko,
Tel. SR: +421 917 721 816
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BIOPAD je tvořen z přirozeného heterologního koňského ko-

Koňský kolagen
Zdravotnický prostředek používan k zastavení krvácení a na
léčbu tlakových vředů-dekubitů, chronického bércového
vředu a vředů na diabetické noze.
NÁVOD NA POUŽITÍ
Nepoužívejte pokud je obal poškozen. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Doba použitelnosti se odvolává na integrální balení, vhodně skladováno.
Produkt použijte okamžitě po otevření obalu. Pokud se
použije jen jedna část BIOPADu po otevření blistru, nepoužívejte zbylou část na další aplikaci. Produkt je určen na
jedno použití. Nepoužívejte pokud spodina rány vykazuje
lokální infekci. V takovém případě před použitím BIOPAD
proveďte systematickou nebo lokální antibiotickou léčbu.
Ránu předtím ošetřete dezinfekčním nebo sterilním fyziologickým roztokem; vyčistěte ránu suchým tampónem, je-li
třeba odstraňte možné a / nebo nekrotické tkáně ze spodiny
a okrajů rány. Jemným tlakem přiložte BIOPAD na ránu; použijte jeden nebo více BIOPADu tak, aby byla pokryta celá rána.
nebo neokluzívnej bandáže nebo za použití obvazu.
Pokud používáte BIOPAD jako hemostat a aplikace se uskutečňuje bez toho, abyste si byli jisti, zda jste pracovali v aseptických podmínkách, po hemostáze musí být BIOPAD odstraněn.
Při léčbě vředů, pokud je produkt přichycen k spodině rány,
neodstraňujte ani neoddělujte BIOPAD při kontrole rány. Produkt se po čase vstřebá. Rána se musí kontrolovat každé 2-3
dny (každých 24 hodin při proležanine). Pokud je při kontrole
produkt vstřebán, přiložte další BIOPAD na spodinu rány bez
odstranění možných kousků, které jsou stále přilnuté k ráně.
Neaplikujte přípravek u lidí s rodinnou anamnézou autoimunního onemocnění, s anafylaktickými reakcemi nebo u lidí se
známou přecitlivělostí na kolagen (topickou i injektujúcou)
nebo u osob, které jsou podrobeny desenzibilizační léčbě na
masové výrobky.
SKLADOVÁNÍ
Přípravek uchovávejte na suchém a chladném místě do teploty 25 ° C, mimo zdrojů tepla. Produkt je netoxický, nezvětšuje
se ani nevytváří bolus když absorbuje vlhkost, proto nezpůsobuje nebezpečí udušení. V každém případě se doporučuje
uchovávat BIOPAD mimo dosah dětí.
INDIKACE
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polštářků, snadno se tvarově adaptuje na oblasti aplikace.
BIOPAD se používá:
Jako lokální hemostatikum se používá v chirurgických procesech při: cévní rekonstrukční chirurgii, cévní chirurgii, krční chirurgii, břišní chirurgii, a jak pro
první pomoc pro zastavení kapilárního krvácení.
I přes výborným hemostatickým vlastnostem BIOPAD
nesmí sloužit jako náhrada ligatury nebo standardních
postupů přímé komprese v případě silného krvácení.
K léčení kožních ran různého původu, jako jsou odřeniny s
pomalým hojením, chronické venózní vředy, vředy spojené
s diabetickou nohou a jako podpora fyziologických procesů
hojení ran.
VÝROBCE
EURORESEARCH s.r.l., Via Larga, 2 - 20122 Miláno, Taliansko
DISTRIBUTOR
BIOXA Therapeutics, s.r.o., Moyzesova 868/67, 017 01 Považská Bystrica, Slovensko,
Tel. ČR: +420 606 501 778; +420 734 390 130
www.bioxa.sk
Dátum poslední revize textu: 03/2015
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