L-Mesitran Net
Popis produktu
L-Mesitran Net je sterilní obklad ze síťoviny s volnou vazbou potažený hydroaktivním medovým
hydrogelem k použití na akutní a chronické rány. L-Mesitran Net obsahuje 20 % lékařského medu,
gelový akrylový polymer a vodu na polyesterové síťovině, která umožňuje prosakování exsudátu
přes obklad. L-Mesitran Net je určen k použití spolu s vhodným sekundárním obkladem a je možné
ho použít společně s produkty L-Mesitran Ointment a Soft. L-Mesitran Net je víceúčelová ochranná
kontaktní vrstva na rány, jejíž povrch z medu a hydrogelu zajišťuje určitou míru absorpce a zadržování
exsudátu k udržování vlhkého prostředí napomáhajícího hojení.

Indikace
L-Mesitran Net je indikován při chronických ranách, jako jsou proleženiny, povrchové popáleniny,
bércové, arteriální a diabetické vředy nebo maligní rány. Dále je indikován 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. L-Mesitran Net by se
neměl používat:
• bez sekundárního obkladu, který zabraňuje zaschnutí obkladu na ráně a který obklad na ráně drží,
• samostatně na silně exsudující rány,
• na hluboké popáleniny, úzké dutiny a sinusy.

Varování a upozornění
Obklad je možné použít na kontaminované a kolonizované rány. Pokud jsou však rány klinicky
infikované, L-Mesitran Net by se měl používat pouze tehdy, je-li zajištěn odpovídající lékařský dohled.
Další léčba infekce by měla být zahájena podle místních postupů a pod lékařským vedením. Je třeba
používat vhodné sekundární obklady, které zabrání vyschnutí obkladu na místě. Nepoužívejte, pokud
je obal jakkoliv poškozen nebo narušen.

Pokyny k použití
1. Ránu prohlédněte a vyčistěte, pokud je to nutné, podle místních postupů.
2. Sterilní obklad vyjměte z pouzdra.
3. Obklad oddělte od průhledného plastového podkladu a čerstvě odkrytou stranu přiložte na ránu.
4. Zakryjte a zafixujte vhodným sekundárním obkladem.
5. Ránu a okolní tkáň pravidelně kontrolujte tak, jak to vyžadují místní postupy.
6. 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 a potřeb rány.
Pokud je to možné, L-Mesitran Net může zůstat na místě, zatímco se mění sekundární obklad. Úplné
a jemné odstranění obkladu může usnadnit irigace, pokud bude obklad příliš suchý. 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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