L-Mesitran Tulle
Popis produktu
L-Mesitran Tulle je nepřilnavý polyetylenový obklad napuštěný patentovaným gelem L-Mesitran Soft,
který obsahuje: 40 % lékařského medu, lékařský hypoalergenní lanolin (Medilan®), propylenglykol, PEG
4000 a vitamíny C a E.
Když je gel v kontaktu s ránou, dochází ke stahování tekutin z okolních tkání, takže vzniká vlhké
prostředí napomáhající hojení ran. Toto prostředí podporuje proces hojení usnadněním autolýzy
nekrotického a devitalizovaného materiálu, napomáhá přípravě spodiny rány a podporuje migraci
epiteliálních buněk.
• L-Mesitran Tulle má antibakteriální vlastnosti,
• gel působí postupně a je možné ho snadno odstranit podle místního postupu čistění ran,
• L -Mesitran Tulle je primární obklad na rány, který by měl být zakrytý běžně používanými sekundárními
obklady,
• v lastnosti L-Mesitran Tulle zabraňují přilepení sekundárního obkladu ke spodině rány,
• v zhledem k použití přírodních přísad mohou jednotlivé šarže mít různé barvy (žlutou-hnědou),
•g
 el může obsahovat viditelné krystaly cukru, toto však nemá vliv na účinnost a/nebo použití produktu
•b
 ílý polyetylenový film umožňuje průchod exsudátu k sekundárnímu obkladu.

Indikace:
Povrchové a akutní rány, např. řezné rány, odřeniny a místa transplantace. Popáleniny prvního
a druhého stupně. Chronické rány, např. proleženiny, bércové, arteriální a diabetické vředy. Maligní
rány (podpora dezodorizace a/nebo vyčištění). Kolonizované akutní rány a (pooperační) chirurgické
rány.

Kontraindikace a omezení
Zatím nejsou známé žádné kontraindikace. Nepoužívejte u pacientů, kteří jsou citliví na obklad nebo
některou z jeho složek.

Preventivní opatření a komentáře
1. Nepoužívejte, pokud je obal porušený nebo již otevřený. Nepoužívejte po uplynutí doby
použitelnosti.
2. Ohledně řádného postupu ošetřování ran se vždy poraď te s lékařem.
3. Před použitím ránu prohlédněte a vyčistěte podle místního postupu.
4. Po první výměně obkladu se může rána jevit větší kvůli autolytickému debridementu. Tento jev je
běžný a dochází k němu proto, že se odstraňuje devitalizovaná tkáň a spodina rány se připravuje na
hojení.
5. Zajistěte lékařský dohled v případě, že pacient vykazuje známky infekce (horečka, bolest), nebo
pokud se stav rány zhoršuje.
6. Každý obklad L-Mesitran Tulle je pouze na jedno použití. Použitý produkt zlikvidujte podle místních
předpisů.

Pokyny k použití
1. Ránu prohlédněte a v případě potřeby vyčistěte podle místního postupu.
2. Obklad L-Mesitran Tulle vyjměte z váčku a v případě potřeby upravte na požadovanou velikost.
3. Obklad odloupněte z obou papírových podkladů a přiložte na ránu.
4. Zakryjte a zafixujte vhodným sekundárním obkladem podle množství tekutiny vytékající z rány.
5. Ránu a okolní tkáně pravidelně kontrolujte, jak to vyžaduje místní postup.
6. V případě nesnášenlivosti obkladu nebo některé z jeho složek ho vhodnou technikou odstraňte
a místo důkladně očistěte.

Jak často provádět výměnu
L-Mesitran Tulle může zůstat na místě několik dní, podle množství exsudátu a potřeb rány. L-Mesitran
Tulle vyměňte, až se gel vstřebá. Pokud je třeba, L-Mesitran Tulle může zůstat na místě, zatímco se
vymění sekundární obklad. Pokud je L-Mesitran Tulle příliš suchý, úplné a jemné odstranění obkladu
může usnadnit irigace.

Skladovací pokyny
Skladujte při pokojové teplotě mezi 5° C a 25° C (41°–77° F). Nevystavujte přímému slunci a vlhku.
L-Mesitran je přírodní produkt a při vysokých teplotách může gel zkapalnět. Pokud lze tento problém
očekávat, dejte obklad (bez vnějšího kartonového obalu) před použitím do lednice.
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