
L-Mesitran Hydro & Border
Popis produktu

L-Mesitran Hydro je hydroaktivní obklad s nízkou přilnavostí s obsahem medu k použití na akutní
a chronické rány. L-Mesitran Border je identický, ovšem s přilnavým ohraničením. L-Mesitran Hydro
a Border jsou sterilní, polopropustné obklady na rány, které obsahují 30 % lékařského medu,
gelový akrylový polymer a vodu a jsou podložené tenkou polyuretanovou vrstvou bez a s přilnavým
ohraničením. Hydrogelový polštářek s medem dodává vlhkost k rehydrataci suché tkáně a také
dokáže absorbovat malé množství exsudátu, čímž napomáhá udržovat vlhké prostředí napomáhající
hojení. Podkladová vrstva dodává obkladu vlastnosti tvořící bakteriální bariéru. Přilnavé ohraničení
L-Mesitran Border umožňuje bezpečné zafixování obkladu. To je užitečné, pokud se pacienti potřebují
s obkladem sprchovat nebo koupat.

Indikace

L-Mesitran Hydro a Border jsou indikovány při chronických ranách, jako jsou proleženiny, povrchové
popáleniny, bércové, arteriální a diabetické vředy nebo maligní rány. Dále jsou indikovány při akutních
poraněních, jako jsou místa transplantace, chirurgické rány, řezné rány a odřeniny.

Kontraindikace

Nepoužívejte u osob, u nichž je známá citlivost na obklad nebo jeho složky. Obklad by se neměl 
používat na:
• silně exsudující rány,
• hluboké popáleniny,
• hluboké, úzké dutiny a sinusy.

Varování a upozornění

Obklad je možné použít na kontaminované a kolonizované rány. Pokud jsou však rány klinicky 
infikované, používání obkladu ukončete a zajistěte odpovídající lékařský dohled. Další léčba infekce by 
měla být zahájena podle místních postupů a pod lékařským vedením. L-Mesitran Hydro nemá přilnavé 
ohraničení, proto není vhodný při sprchování. Pro sprchování je možné použít obklad L-Mesitran 
Border. Vlastnosti obkladu tvořící bakteriální bariéru jsou narušeny, pokud dojde k porušení obkladu, 
obklad zcela nepřiléhá ke kůži nebo zpod okrajů uniká exsudát. Při odstraňování obkladu je třeba dbát 
opatrnosti a zabránit poškození kůže lepidlem, zejména při opakované aplikaci. Nepoužívejte, pokud 
je obal jakkoliv poškozen nebo narušen. 

Pokyny k použití

1.  Ránu prohlédněte a vyčistěte, pokud je to nutné, podle místních postupů.
2.  Vyberte vhodnou velikost obkladu tak, aby gelový polštářek přesahoval okraje rány asi o 1 cm.
3.  Sterilní obklad vyjměte z obalu.
4.  Nejprve odloupněte polovinu ochranné plastové vrstvy.
5.  Gelovou stranu odkrytého gelu opatrně přiložte na ránu a současně odstraňte druhou polovinu

ochranné plastové vrstvy.



6.  Jakmile je obklad na místě, odstraňte papírovou vrstvu z vrchní části obkladu. Dbejte na to, 
aby přilnavá část obkladu L-Mesitran Border nepřišla do kontaktu s povrchem rány a byla řádně 
zafixována. 

7.  Obklad L-Mesitran Hydro řádně zafixujte vhodným přilnavým materiálem. 
8.  Ránu a okolní tkáň pravidelně kontrolujte tak, jak to vyžaduje místní postup. 
9.  V případě nesnášenlivosti obkladu nebo některé z jeho složek obklad vhodnou technikou odstraňte 

a místo důkladně očistěte. 

Jak často provádět výměnu

Obklad může zůstat na místě až po dobu pěti dní, podle množství exsudátu z rány. Obklad vyměňte 
dřív, než bude exsudátem nasáklý nebo než dojde k jeho poškození narušením, částečným odlepením 
nebo prosáknutím exsudátu. Úplné a jemné odstranění obkladu může usnadnit irigace. Každý obklad 
je na jedno použití. Nepoužívejte po uplynutí data použitelnosti. Skladujte při teplotě mezi 5° C 
a 25° C. Nevystavujte přímému slunci a vlhku. 
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