
 
 

VACUTEX™ „ zlepšuje proces hojení" 

KAPILÁRNÍ KRYTÍ - NÁVOD K POUŽITÍ                

POPIS VÝROBKU 

Krytí na rány VACUTEX s rychlým kapilárním účinkem se skládá ze tří vrstev polyesteru a bavlny, které jsou spojené 

patentovaným postupem tkaní. Patentované tkaní VACUTEX podporuje rychlý kapilární účinek, kdy při kontaktu s ránou 

účinně odvádí a zadržuje exsudát a jiné tekutiny. Krytí má vysokou absorpční schopnost a uzavírá exsudát uvnitř 

konstrukce, mimo lůžko rány. 

INDIKACE 

Krytí je určené pro většinu typů vlhkých ran. VACUTEX odvádí, absorbuje a uzavírá rozpuštěný povlak, nekrotickou tkáň, 

exsudát a infekci v střední vrstvě krytí. VACUTEX je výjimečný inovativní produkt snadno použitelný na různé typy ran od 

drobných akutních až po chronické. Jeho schopnost odvádět a zadržovat exsudát včetně bakterií vytváří podmínky pro 

vlastní hojení rány. 

JAK VACUTEX POUŽÍVAT 

* Krytí je možné na ránu přiložit kteroukoliv stranou. 

* V závislosti na množství exsudátu je možné krytí vrstvit. 

* Důležitý je dobrý kontakt s lůžkem rány. 

* Krytí je možné stříháním libovolně upravit podle velkosti a tvaru rány. 

* Vždy používejte ostré nůžky. 

* Krytí má nízkou přilnavost, ale v případě použití u slabě exsudujících ran anebo pod kompresí použijte neadherentní 

kontaktní vrstvu. 

* Při použití u hlubokých infikovaných ran krytí odvede infekci s exsudátem mimo ránu. V počáteční fázi hojení tak lůžko 

rány může vypadat rozsáhlejší, ale s pokračujícím kapilárním účinkem dojde k jejímu zlepšení. 

* Upozorněte pacienta, že během prvních dní použití krytí může vnímat lehký pocit tahu v ráně. 

* Fixujte fóliovým krytím anebo bandáží. 

* Nepoužívejte na silně krvácející rány ani na místa tepenného krvácení. 

* U ran s odkrytými šlachami nebo kostmi postupujte velmi opatrně a vždy použijte neadherentní kontaktní vrstvu. 

KONTRAINDIKACE 

Nepoužívejte na místa tepenného krvácení, na dynamicky ulcerující vaskulární defekty a silně krvácející rány. 

PRŮVODCE POUŽÍVÁNÍM KRYTÍ VACUTEX™ 

1. Povleklé rány (se zeleno-žlutým zabarvením) 

vysoce exsudující rány 

Upravte VACUTEX podle tvaru rány, přiložte vice vrstev v závislosti na hloubce rány a úrovni exsudace. Překryjte fóliovým 

krytím nebo bandáží. Po 1 až 3 dnech ránu převažte. 

středně až slabě exsudující rány 

Na lůžko rány přiložte nepřilnavou kontaktní vrstvu, upravte VACUTEX podle potřeby a vyplňte ránu. Podle potřeby přiložte 

více vrstev. Převazujte za 2 až 3 dny. 

Použijte jednu vrstvu VACUTEX a překryjte fóliovým krytím nebo bandáží. Převazujte každé 3 dny. 

2. Mokré nekrotické rány (s černo-šedým zabarvením) 

Upravte VACUTEX podle tvaru rány. Přiložte další vrstvu VACUTEX a překryjte fóliovým krytím pro zajištění 



okluze rány. Pokud pokožka pacienta netoleruje přilnavé fóliové krytí, překryjte fólií jen VACUTEX a fixujte bandáží nebo 

páskou. Doporučená výměna krytí podle potřeby po 3 až 5 dnech. 

3. Infikované rány 

středně až vysoce exsudující rány 

Upravte VACUTEX podle tvaru rány a přiložte další vrstvy v závislosti na hloubce rány a úrovni exsudace rány. Překryjte 

fóliovým krytím nebo bandáží. Převazujte po 1 až 3 dnech. 

středně až slabě exsudující rány 

Na lůžko rány přiložte nepřilnavé kontaktní krytí a podle potřeby jednu anebo víc vrstev VACUTEX. Překryjte fóliovým krytím 

anebo bandáží. Kontrolu rány zvenčí provádějte každodenně a převazujte za 1 až 3 dny. 

4. Kavity a sinusy 

Odstřihněte pás VACUTEX odpovídající šířky, volně vložte až na dno prohloubeniny a vyčnívající krytí obložte dvěma vrstvami 

VACUTEX. Překryjte celou ránu a fixujte fóliovým krytím anebo bandáží. Převazujte denně. 

 
 

Patentovaný výrobek 

Výrobce: 

Protex Healthcare Limited, Innovation Centre, Gallows Hill, Warwick, CV34 6UW, Spojené království 

www.protexhealthcare.co.uk, info@protexhealthcare.co.uk 

Distributor pro ČR: 

Aqvitox Technology s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, SK, podnikající v České republice prostřednictvím  

Aqvitox Technology s.r.o., organizační složka, K Lipanům 182, 103 00 Praha 10  

www.aqvitox.com 
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