L-Mesitran® FOAM
Popis produktu:
Produkt L-Mesitran Foam je sterilní nepřilnavé hydrofilní polyuretanové pěnové krytí o tloušťce
přibližně 3 mm, které obsahuje patentem chráněný gel L-Mesitran Soft. Tento gel obsahuje: 40% med
lékařské kvality, hypoalergenní lanolin lékařské kvality, propylenglykol, PEG 4000 a vitaminy C a E.
Pěna absorbuje a zadržuje tvořený exsudát. Produkt v ráně vytváří vlhké prostředí. To stimuluje
hojení rány tím, že usnadňuje autolýzu nekrotických a dalších odumřelých materiálů, podporuje
přípravu spodiny rány a migraci epitelových buněk.
- L-Mesitran Foam má antibakteriální vlastnosti.
- L-Mesitran Foam je primární krytí ran, které lze na místě uchytit vhodným obvazovým materiálem.
- Produkt obsahuje přírodní složky, proto se jeho jednotlivé šarže mohou barevně lišit (od bílé přes
žlutou až po hnědou).
– Gel může obsahovat viditelné krystalky medu: na účinnost ani na aplikaci gelu to však nemá žádný
vliv.
Indikace:
Produkt L-Mesitran Foam je možné použít pro léčbu široké škály exsudujících ran, mezi něž patří
diabetické vředy, tlakové vředy, povrchové popáleniny a popáleniny II. stupně, místa po odběru
dárcovské tkáně, chronické rány a pooperační rány. Pěnové krytí lze použít v průběhu celého procesu
hojení.
Kontraindikace:
Nepoužívejte u pacientů se známou přecitlivělostí na krytí nebo kteroukoli z jeho součástí.
Preventivní opatření a komentáře 1. Pro správnou léčbu rány použití produktu vždy konzultujte s
lékařem. 2. Nepoužívejte, je-li obal poškozen nebo již otevřen. Nepoužívejte po uplynutí data
exspirace. 3. Před použitím zkontrolujte a vyčistěte ránu podle místních postupů. 4. Po první výměně
krytí se může rána z důvodu autolytického debridementu jevit větší. To je normální a je to způsobeno
odstraněním odumřelé tkáně během přípravy spodiny rány k hojení. 5. Každé krytí L-Mesitran Foam
je určeno pouze pro jednorázové použití. Použitý produkt zlikvidujte v souladu s místními postupy.
Návod k použití:
1. Vyjměte prostředek L-Mesitran Foam z obalu a v případě potřeby ustřihněte požadovaný kus.
2. Z krytí sejměte obě podkladové fólie a stranou obsahující med jej přiložte na ránu.
3. Přikryjte a uchyťte na místě odpovídajícím sekundárním obvazem.
4. Ránu a okolní tkáně pravidelně kontrolujte podle místních postupů.
5. Při intoleranci krytí nebo některé z jeho součástí vhodnou technikou krytí sejměte a dané místo
pečlivě vyčistěte.
Četnost výměny :
Produkt L-Mesitran Foam může být na ráně ponechán po dobu až 7 dní v závislosti na stavu rány a
množství produkovaného exsudátu. V případě silně exsudujících nebo infikovaných ran může být
nutné produkt často měnit.

Podmínky skladování :
Skladujte při teplotě v rozmezí 5–25 ˚C. Zamezte přístupu přímého slunečního světla a vlhkosti

