
NÁVOD K POUŽITÍ 

AQVITOX® FLOWFIBER AG Antimikrobiální krytí se stříbrem 

AQVITOX® FLOWFIBER AG Antimikrobiální krytí se stříbrem je sterilní netkané plošné 

krytí nebo provazec / páska / výplň složené z alginátu vápenatého s vysokým obsahem M 

(mannuronové kyseliny), karboxymethylcelulózy (CMC) a komplexu stříbrných iontů 

(uhličitan stříbrný), které uvolňuje ionty stříbra v přítomnosti tekutiny v ráně. Jak se 

absorbuje tekutina z rány, krytí vytváří gel, který napomáhá autolytickému debridementu při 

uchování vlhkého prostředí pro optimální hojení ran a umožňuje šetrné odstranění bez 

poškození hojící se tkáně. 

 
Stříbrné ionty uvolněné v přítomnosti exsudátu z rány jsou účinným antimikrobiálním 

činidlem proti širokému spektru mikroorganismů, které jsou často spojeny s bakteriální 

kolonizací a infekcí ran, po dobu až sedmi (7) dní, což vychází z in-vitro testů. AQVITOX® 

FLOWFIBER AG Antimikrobiální krytí se stříbrem může také pomoci snížit zápach 

infikovaných ran díky jeho účinným antimikrobiálním vlastnostem. 

 
 

Indikace 

AQVITOX® FLOWFIBER AG Antimikrobiální krytí se stříbrem je indikováno pro použití při 

léčbě následujících středně až silně erodujících ran v částečné až celé tloušťce: 

 pooperační rány 

 traumatické rány (dermální léze, traumatická poranění nebo řezy) 

 vředy na nohou 

 tlakové vředy  (dekubity, proleženiny) 

 diabetické vředy 

 štepy a mateřské plochy 

 poranění tělesné dutiny 

 popáleniny povrchové a v částečné tloušťce 

 
Protože AQVITOX® FLOWFIBER AG Antimikrobiální krytí se stříbrem obsahuje alginát, může 

pomoci při podpoře kontroly slabého krvácení z povrchových ran. 

 
Tento výrobek lze také použít pod kompresní bandáže. 

 
AQVITOX® FLOWFIBER AG Antimikrobiální krytí se stříbrem je možné používat při léčbě 

infikovaných ran nebo ran, u nichž existuje zvýšené riziko infekce, a to pod lékařským 

dohledem zdravotnického odborníka. 

 
AQVITOX® FLOWFIBER AG Antimikrobiální krytí se stříbrem je určeno pouze pro vnější 
použití. 
 
 
Kontraindikace 
 

AQVITOX® FLOWFIBER AG Antimikrobiální krytí se stříbrem není určeno k použití: 

 na suché nebo lehce exsudující rány  

 u osob se známou přecitlivělostí na algináty nebo stříbro 

 ke zvládnutí těžkého krvácení 

 jako chirurgický implantát 

 na popáleniny v celé tloušťce 



 
Bezpečnostní opatření 

Krytí se může přilepit, pokud se používá na suché nebo velmi málo exsudující rány. Pokud 

se krytí přilepí a není ho možné snadno odstranit, navlhčete ho před odstraněním sterilním 

fyziologickým roztokem. 

 
Výkon krytí se může snížit nadměrným použitím mastí na bázi vazelíny. 

 
Během elektronických měření, např. elektrokardiogramy (EKG) a elektroencefalogramy 

(EEG), se vyhněte kontaktu s elektrodami nebo vodivými gely. 

 
Krytí se musí odstranit dříve, než bude pacient vyšetřen magnetickou rezonancí (MRI). 

 
V případě klinické infekce topické stříbro nenahrazuje nutnost systémové terapie nebo 

jiné vhodné léčby infekce. 

 
Lékaři / zdravotničtí odborníci by si měli být vědomi toho, že existují jen velmi omezené 

údaje o dlouhodobém a opakovaném užívání krytí obsahujících stříbro, zejména u dětí a 

novorozenců. 

AQVITOX® FLOWFIBER AG Antimikrobiální krytí se stříbrem by se nemělo používat během 

těhotenství nebo laktace kvůli nedostatku údajů o účincích stříbra během reprodukce. 

 
AQVITOX® FLOWFIBER AG Antimikrobiální krytí se stříbrem je určeno pouze k 

jednorázovému použití a nemělo by se používat opakovaně. Nepoužívejte opakovaně krytí 

ani celé ani jeho část, protože by to mohlo ohrozit sterilitu případně výkon krytí. 

 

Příprava místa 

1. V případě potřeby místo rány vyčistěte a opláchněte v souladu se standardními 
protokoly. 

2. Odstraňte přebytečný roztok z pokožky v okolí rány. 
 

Výběr krytí 

Vyberte velikost  AQVITOX® FLOWFIBER AG Antimikrobiálního krytí se stříbrem, které je 

mírně větší než je rána. 

 
 
Aplikace krytí 

1. Odřízněte (pomocí sterilních nůžek) nebo složte krytí tak, aby překrylo ránu. Zbytky 

obvazového materiálu zlikvidujte kvůli riziku kontaminace. 

2. Aplikujte přímo na ložisko rány. Volně vyplňte hluboké rány a ujistěte se, že krytí 

nepřekrývá okraje rány. 

3. Zakryjte a zajistěte AQVITOX® FLOWFIBER AG Antimikrobiální krytí se stříbrem 

neokluzním sekundárním obvazem. 

 

 
Výměna a odstranění krytí 

1. AQVITOX® FLOWFIBER AG Antimikrobiální krytí se stříbrem může zůstat na místě 

až 7 dní. Četnost výměn krytí závisí na stavu rány a na úrovni exsudátu. Zpočátku 



může být nutné měnit krytí každých 24 hodin. 

2. Znovu aplikujte AQVITOX® FLOWFIBER AG Antimikrobiální krytí se stříbrem, když 

sekundární krytí dosáhlo své absorpční kapacity nebo kdykoliv správná praxe péče 

o rány diktuje výměnu krytí. 

3. Chcete-li znovu aplikovat krytí, opatrně odstraňte sekundární obvaz. 

4. Pokud se rána zdá být suchá, navlhčete krytí před jeho odstraněním běžným sterilním 
fyziologickým roztokem. 

5. Opatrně odstraňte krytí z ložiska rány a zlikvidujte ho podle místních postupů 

a pokynů. 

6. V případě potřeby před přiložením nového krytí navlhčete místo rány podle 

standardních protokolů. 

 

 

Výměna a odstranění krytí 

1. Pokud je rána infikovaná, měla by být zahájena odpovídající léčba. 

2. V aplikování  AQVITOX® FLOWFIBER AG Antimikrobiálního krytí se stříbrem je možné 

pokračovat podle uvážení ošetřujícího lékaře. 
 
SYMBOLY POUŽITÉ NA ZNAČENÍ 

 

<25°C 

<77°F 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

HORNÍ TEPLOTNÍ LIMIT (<25C/77F) 

NEPOUŽÍVAT OPAKOVANĚ 

STERILIOVAT POMOCÍ  OZÁŘENÍ 

NEPROVÁDĚT OPAKOVANOU STERILIZACI 

NEPOUŽÍVAT, JE-LI OBAL POŠKOZEN 

 

UPOZORNĚNÍ 

 

NAHLÉDNOUT DO NÁVODU K POUŽITÍ 

KATALOGOVÉ ČÍSLO 

DATUM SPOTŘEBY 

KÓD ŠARŽE 

UDRŽOVAT V SUCHU 

 
 

VÝROBCE 

 



 
 
 

      Advanced Medical Solutions Ltd., Premier Park, 33 Road One, Winsford Industrial Estate, 

Winsford, Cheshire, CW7 3RT, Velká Británie. 

 

 
Datum vydání: květen 2015, datum poslední revize květen 2018 

 

Velikost krytí a počet kusů v balení: 

5 x 5 cm, 10 ks 

10 x 10 cm, 10 ks 

 
 Distributor:  
 
  Aqvitox Technology s.r.o., Šoltésovej 14, 83108, Bratislava, Slovenská republika  

 
 


