
URGOCLEAN 

MĚKKÉ ADHEZIVNÍ HYDROFILNÍ ČISTÍCÍ ABSORPČNÍ KRYTÍ 
absorpční, mikroadhezivní krytí ran s lipido-koloidní částí 

 

Popis: 

Krytí URGOClean je inovativní produkt od společnosti URGO, URGOClean je sterilní 

nepletené krytí z vysoce absorpčních hydrofilních čistících vláken (polyakrylát). 

Tato inovace je založená na tepelném vázání k polyakrylátovým vláknům, která jsou 

uložena paralelně k povrchu rány ve strukturovaném vzoru, kterému URGOClean vděčí za 

své specifické vlastnosti – absorpci, zachytávání zbytků odumřelé tkáně z rány a odolnost 

vůči tahu. 

Hydrofilní čistící krytí je potaženo měkkou adhezivní vrstvou TLC (lipido-koloidní 

technologie), která jednoduše gelifikuje a umožňuje odstraňování zbytků odumřelé tkáně. 

Také ulehčuje aplikaci a odstraňování krytí 

 

Mechanismus účinku: 

- Při kontaktu s exsudátem rány vytváří lipido-koloidní částečky vrstvy TLC gel. Vzniká 

tak vlhké prostředí ulehčující čištění rány.  

- Hydrofilní čistící polyakrylátová vlákna současně gelifikují a navážou tak zbytky 

odumřelé tkáně – absorpcí a drenáží napomáhají jeho eliminaci (autolytický 

debridement).  

- Toto vázání a drenáž zbytků odumřelé tkáně hydrofilní čistící vrstvou produktu 

URGOClean v kombinaci s jeho vrstvou TLC podporuje fázi debridement u 

exsudujících ran.  

 

Vlastnosti: 

- Absorpce exsudátu, gelifikace a drenáž zbytků odumřelé tkáně během fáze 

debridementu. 

- Absorpce a zachycení bakterií strukturou hydrofilních čistících polyakrylátových 

vláken. 

- Udržování vlhkého prostředí v kontaktu s ránou, podpora hojení ve fázi 

debridementu. 

- K ošetřování menších krvácení.  

- Odstranění celého krytí najednou díky odolnosti hydrofilních čistících vláken vůči 

tahu.  

- Bezbolestné a atraumatické odstraňování bez poškození rány a ochrana okolní 

kůže díky měkké adhezivní vrstvě TLC.  

 

 

 

 



 

Indikace: 

Krytí URGOClean je indikované v čistící fázi chronických exsudujících ran (vředy na dolních 

končetinách, proleženiny, diabetické vředy – diabetická noha) a potenciálně exsudujících 

ran: akutních poranění (popáleniny, kožní abraze, traumatické rány), pooperační rány.  

Způsob použití 

1 – Příprava rány: 

- Vyčistěte ránu dle místního protokolu a opláchněte ji fyziologickým roztokem.   

- Pokud jste předtím použili antiseptikum (kromě kontraindikovaných antiseptik), pečlivě 

ránu před aplikací produktu URGOClean opláchněte fyziologickým roztokem.  

- Použití produktu URGOClean nepředstavuje kontraindikaci mechanického 

debridementu v situacích, kdy je takový postup vhodný.  

 

2 – Aplikace krytí:  

Odstraňte ochranné fólie.  

Přiložte měkkou adhezivní stranu produktu URGOClean na ránu a její okraje.  

Velikost krytí URGOClean lze v případě potřeby upravit pomocí dezinfikovaných nůžek, aby 

odpovídalo ráně.  

Přes krytí URGOClean lze aplikovat sekundární krytí vhodné pro lokalizaci rány a míru 

exsudace.   

 

3 – Výměny krytí:  

Krytí URGOClean je třeba během fáze čištění rány měnit každý 1 až 2 dny, poté dle potřeb 

(až 7 dnů) v závislosti na objemu exsudátu a klinického stavu rány. Nepoužité části krytí 

zlikvidujte v souladu s místními postupy. 

 

Varování a bezpečnostní opatření:  

- Měkká adhezivní vrstva TLC krytí URGOClean přilne k latexovým chirurgickým 

rukavicím.  Z toho důvodu doporučujeme s krytím manipulovat opatrně. Dávejte 

pozor, aby měkká adhezivní strana nepřišla s ničím do kontaktu, nebo používejte 

dezinfikovanou pinzetu.  

- Nedoporučujeme produkt používat v kombinaci s krémy, roztoky, mastmi ani 

emulzemi.   

- Díky neokluzivnímu charakteru lze krytí URGOCLEAN za pečlivého lékařského dohledu 

použít u infikovaných ran.  

- Během fáze čištění se rána může zdát být větší. Způsobuje to efektivní odstraňování 

odumřelé tkáně.  

- URGOCLEAN se nesmí používat v hyperbarické komoře. 

- Krytí neresterilizujte. 

- (*) Před použitím se ujistěte, že je sterilní ochranný obal intaktní. Pokud je obal 

poškozený, produkt nepoužívejte.  

- Jednorázové sterilní individuální balení: opakované použití jednorázového krytí může 

být spojeno s rizikem infekce.  



 

 

Kontraindikace:  

- Nekombinujte krytí URGOClean s peroxidem vodíku, antiseptiky na báze organických 

sloučenin rtuti ani hexamidinem.  

- Nepoužívejte, pokud je u pacienta prokázána přecitlivělost na krytí URGOClean  

- Krytí URGOClean nepoužívejte jako chirurgický savý materiál u těžce krvácejících ran.  

 

Vyrobeno ve Francii 

Laboratoires URGO – 42 rue de Longvic – 21300 Chenôve – Francie 

 

 

 

 


