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Tento komplexní katalog obsahuje podrobné informace  
o produktech společnosti Smith & Nephew, které jsou  
v současnosti k dispozici. Dokumenty k produktům jsou  
k dispozici na vyžádání u vašeho místního obchodního  
zástupce PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s..

Informace obsažené v tomto katalogu se zakládají na 
pravdě a opírají se o vědecké studie, které mohou být 
poskytnuty na vyžádání.

VÍTEJTE

Společnost Smith & Nephew také nabízí vzdělávací 
semináře o tématech, jako jsou ošetření rány, péče  
o bércové ulcerace a podtlaková terapie. Naše školení,  
které dodává tým vysoce kvalifikovaných klinických 
specialistů, zahrnuje vysvětlení vhodného použití přípravku 
a základních klinických podmínek, za kterých mohou být 
produkty použity.

Vzdělávání a školení mohou být na míru přizpůsobeny podle 
zvoleného načasování, předmětu a umístění. Toto školení 
může být dodáno v podobě ucelených témat v rámci 
studijního dne, nebo jako výběr a mix modulů pro budování 
znalostí v menších časových úsecích podle klinických oblastí.

Společnost Smith & Nephew také poskytuje místní podporu 
a pomoc při spuštění nových forem léčby k dosažení klinicky 
ověřené a cenově výhodné péče o rány. Tato podpora vám 
pomůže s plánováním, organizací, tiskem a školením  
v závislosti na vašich konkrétních potřebách a požadavcích.

Další informace o produktech nebo jakýchkoli zdrojích 
nabízených společností Smith & Nephew získáte od 
místního zástupce nebo se podívejte na zadní stranu této 
brožury na užitečné kontaktní informace.
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Antimikrobiální  
krytí na rány



ACTICOAT◊

ACTICOAT◊ 7
Antibakteriální vícevrstvé krytí s nanokrystaly SILCRYST. 

Použitá technologie vytváří vysoce rozpustnou formu stříbra, která při navlhčení rychle uvolňuje stříbrné ionty (Ag+)  
do rány. Antimikrobiální aktivita po dobu minimálně 3 dnů u krytí ACTICOAT. U krytí ACTICOAT 7 po dobu 7 dnů.  
Tím zabezpečuje efektivní ochranu rány před patogeny. ACTICOAT je účinný za pouhých 30 minut (in-vitro)  
proti více než 150 patogenům včetně MRSA, VRE.

INDIKACE
• infikované povrchové i hluboké rány
• popáleniny II. stupně
• dekubity, diabetické defekty, bércové ulcerace, dehiscence
• odběrové plochy
• okolí zevních fixátorů

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
•  nepoužívejte u pacientů alergických na stříbro
•  nepoužívejte u pacientů podstupujících vyšetření  

magnetickou rezonancí (MRI)
•  krytí nevlhčete roztoky obsahujícími sloučeniny chlóru
•  nekombinujte s antiseptiky
•  zabarvení kůže pacienta nepoškozuje, není důvodem  

k přerušení léčby
•  při prvních převazech může dojít k lehkému mravenčení, 

není důvodem k přerušení léčby, tento pocit vymizí

Kód Popis produktu Rozměr Balení Prodejní jednotka 

66000789 ACTICOAT  10 x 10 cm 5 ks bal

66000792 ACTICOAT 10 x 20 cm 1 ks ks

66000793 ACTICOAT 10 x 20 cm 1 ks ks

66000808 ACTICOAT 5 x 5 cm 5 ks bal

66000795 ACTICOAT 10 x 120 cm 6 ks bal

66000791 ACTICOAT 10 x 10 cm 12 ks bal

66000794 ACTICOAT 40 x 40 cm 1 ks ks

66000796 ACTICOAT 7 10 x 12 cm 5 ks bal

66000797 ACTICOAT 7 15 x 15 cm 1 ks ks

66000809 ACTICOAT 7 5 x 5 cm 5 ks bal

APLIKACE
Krytí navlhčete sterilní vodou nebo INTRASITE gelem 
(NEPOUŽÍVEJTE fyziologický roztok) a přiložte modrou 
stranou na spodinu rány, lehce může přesahovat okraje.  
V případě hlubokých ran vložte do rány. Kryjte sekundárním 
krytím (pěnové krytí ALLEVYN, vrstvené krytí MELOLIN, 
případně gázou). Výměnu proveďte po 3–4 dnech  
(u ACTICOAT 7 po 7 dnech) nebo v případě protečení 
sekundárního krytí. Ránu hodnoťte vždy po očištění 
oplachovým roztokem nebo vodou. Díky nízké adhezi jsou 
převazy nebolestivé.   
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04 Antimikrobiální krytí na rány

Flexibilní polyesterová mřížka s nanokrystalickým stříbrem SILCRYST s otevřenou strukturou.

• vysoce flexibilní, zabezpečuje dokonalé kopírování spodiny rány
• prokázané antimikrobiální vlastnosti
• otevřená struktura umožňuje průchod tekutiny krytím
• má nízkou adhezi, nepřilepí se ke spodině
• krytí může být použito v kombinaci s podtlakovou a kompresní terapií
• snadná aplikace, krytí lze stříhat, nemusí se před aplikací vlhčit sterilní vodou nebo gelem

Krytí je vyrobené ze 100% polyesteru. Stříbro je naneseno na obou stranách krytí. Síťová struktura umožňuje  
prostupnost exsudátu k sekundárnímu krytí. Díky tomu, že je spájeno ultrazvukem, zůstává celistvé jak při aplikaci,  
tak při následné výměně. Může být stříháno podle velikosti rány a jeho vysoká pružnost neomezuje pacienta v pohybu.  
Jedná se o neadherentní krytí, což zabezpečuje jeho atraumatickou výměnu. Krytí uvolňuje stříbro stabilně  
po dobu 3 dnů u ACTICOAT FLEX 3, u krytí ACTICOAT FLEX 7 dochází ke stabilnímu uvolňování po dobu 7dnů.  
 
ACTICOAT FLEX je účinný za pouhých 30 minut (in-vitro) proti více než 150 patogenům včetně:

• grampozitivním, gramnegativním bakteriím, plísním a kvasinkám
• kmenům Staphylococcus aureus rezistentním na Meticilin (MRSA)
• enterokokům rezistentním na Vancomycin (VRE)
• bakteriím obsahujícím karbapenemasy NDM-1

INDIKACE
• infikované povrchové i hluboké rány
• popáleniny II. a III. stupně
• odběrové plochy
• chirurgické rány
• dekubity, diabetické defekty, bércové ulcerace, dehiscence
• krytí štěpů
• kombinace s podtlakovou terapií (Pico, Renasys)
• je možné použít v kontaktu s kostí

APLIKACE
Pokud je rána suchá nebo jen mírně secernuje, navlhčete 
krytí sterilní vodou (NEPOUŽÍVEJTE fyziologický roztok) 
nebo INTRASITE gelem. Pokud se jedná o výrazně 
secernující ránu, není třeba obvaz zvlhčovat.
Krytí přiložte na očištěnou spodinu rány, lehce může 
přesahovat okraje. V případě hlubokých ran vložte 
do rány, u píštělí si krytí upravte na proužek a pinzetou 
vložte do rány. Kryjte sekundárním krytím (pěnové krytí 
ALLEVYN, vrstvené krytí MELOLIN, případně gázou). 
Výměnu proveďte 3–4 den (u ACTICOAT FLEX 7 
po 7 dnech) nebo v případě prosáknutí do sekundárního 
krytí. Ránu hodnoťte vždy po očištění oplachovým 
roztokem nebo vodou.

ACTICOAT◊ Flex 3 
ACTICOAT◊ Flex 7
Antimikrobiální bariérové krytí potažené stříbrem
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DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
•  nepoužívejte u pacientů alergických na stříbro
•  nepoužívejte u pacientů během vyšetření magnetickou rezonancí (MRI)
•  nepoužívejte u pacientů během radiační terapie
•  krytí nevlhčete roztoky obsahujícími sloučeniny chlóru (např. fyziologický roztok)
•  nekombinujte s antiseptiky
•  zabarvení kůže pacienta nepoškozuje, není důvodem k přerušení léčby
•  při prvních převazech může dojít k lehkému mravenčení, není důvodem k přerušení léčby, tento pocit vymizí
•  vyvarujte se kontaktu s elektrodami nebo vodivými gely, které se používají při vyšetření EKG a EEG
•  nekombinujte s výrobky na bázi oleje

Kód Popis produktu Rozměr Balení Prodejní jednotka 

66800396 ACTICOAT FLEX 3 5 x 5 cm 5 ks bal

66800399 ACTICOAT FLEX 3 10 x 10 cm 12 ks bal

66800398 ACTICOAT FLEX 3 10 x 10 cm 5 ks bal

66800409 ACTICOAT FLEX 3 10 x 20 cm 12 ks bal

66800419 ACTICOAT FLEX 3  20 x 40 cm 6 ks bal

66800432 ACTICOAT FLEX 3 40 x 40 cm 6 ks bal

66800435 ACTICOAT FLEX 3 10 x 120 cm 6 ks bal

66800395 ACTICOAT FLEX 7 5 x 5 cm 5 ks bal

66800397 ACTICOAT FLEX 7 10 x 12,5 cm 5 ks bal

66800420 ACTICOAT FLEX 7 15 x 15 cm 5 ks bal

66800400 ACTICOAT FLEX 7 20 x 40 cm 6 ks bal

66800401 ACTICOAT FLEX 7 40 x 40 cm 6 ks bal



Pěnová a silikonová  
absorpční krytí na rány



ALLEVYN◊ Adhesive/Sacrum

06Pěnová a silikonová absorpční krytí na rány

• optimální management exsudátu díky technologii s trojím účinkem udržuje ideální vlhké prostředí
• flexibilní, lze přizpůsobit problematickým oblastem, jako jsou lokty a paty 
• snadná aplikace 
• hypoalergenní adhezivum po celé ploše pěny pomáhá udržet krytí bezpečně na místě bez přilnutí k ráně 
• dobrá fixace, schopnost rozložit tlak na predilekčních místech
• spolehlivá ochrana vůči bakteriím, voděodolné
• nákladově efektivní, snížená frekvence výměn
• adhezivní silikonový okraj 
• vysoce prodyšný vrchní film pomáhá minimalizovat riziko macerace rány a jejího okolí
• nízký profil okraje, minimální shrnování okrajů při polohování pacienta
• k dispozici v široké škále velikostí

ALLEVYN SACRUM je třívrstvé pěnové, anatomicky tvarované krytí s adhezivním okrajem na sakrální oblast.

Krytí speciálně určené k léčbě chronických nebo akutních exsudativních ran.

INDIKACE
• dekubity, diabetické defekty, bércové ulcerace, dehiscence
• odběrové plochy
• popáleniny I. a II. stupně
•  na rány se středním a vyšším množstvím exsudátu  

v granulační fázi
• onkologické rány
• akutní rány
• rány po transplantaci

APLIKACE
Krytí přiložte na očištěnou spodinu rány. Velikost krytí volte 
tak, aby krytí přesahovalo asi 1 cm přes okraje rány (vnitřní 
rozměr). Dbejte, aby byly okraje rány suché, pro lepší adhezi 
použijte SECURA sprej. Frekvence výměn je 3–4 dny nebo 
při prosáknutí. Krytí lze ponechat až 7 dní. Ránu hodnoťte 
vždy po očištění oplachovým roztokem nebo vodou.

Kód Popis produktu Rozměr Balení Prodejní jednotka 

66000043 ALLEVYN ADHESIVE  7,5 x 7,5 cm 10 ks bal

66000044 ALLEVYN ADHESIVE 12,5 x 12,5 cm 10 ks bal

66000046 ALLEVYN ADHESIVE 22,5 x 22,5 cm 10 ks bal

66000700 ALLEVYN SACRUM 17 x 17 cm 10 ks bal

66000451 ALLEVYN SACRUM 22 x 22 cm  10 ks bal



ALLEVYN◊ Ag Adhesive/Sacrum
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K dispozici také ve speciálním tvaru pro sakrální oblast. Lze použít na paty, loket, amputační pahýl, varlata.

• antibakteriální efekt, snižuje bakteriální zátěž a odstraňuje tak překážky v hojení rány
• široké spektrum působení proti celé řadě patogenů
• snadná aplikace
• spolehlivá ochrana vůči bakteriím, voděodolné
• nákladově efektivní, snížená frekvence výměn
• adhezivní silikonový okraj 
• nízký profil okraje, minimální shrnování okrajů při polohování pacienta
• optimální management exsudátu – ideální vlhké prostředí

Pěnové krytí s obsahem iontového stříbra. 

Kód Popis produktu Rozměr Balení Prodejní jednotka 

66800072 ALLEVYN  Ag ADHESIVE 7,5 x 7,5 cm 10 ks bal

66800074 ALLEVYN  Ag ADHESIVE 10 x 10 cm 10 ks bal

66800076 ALLEVYN Ag ADHESIVE 12,5 x 12,5 cm 10 ks bal

66800080 ALLEVYN Ag ADHESIVE 17,5 x 17,5 cm 10 ks bal

66800092 ALLEVYN Ag SACRUM 17 x 17 cm 10 ks bal

66800095 ALLEVYN Ag SACRUM 22 x 22 cm 10 ks bal

INDIKACE
• infikované rány, kriticky kolonizované 
• akutní rány s rizikem infekce
• diabetické defekty, dekubity, bércové ulcerace, dehiscence
• na rány se středním a vyšším množstvím exsudátu
• popáleniny I. a II. stupně 
• onkologické rány

APLIKACE
Krytí přiložte na očištěnou spodinu rány. Velikost krytí 
volte tak, aby krytí přesahovalo cca 1 cm přes okraje rány 
(vnitřní rozměr). Dbejte, aby byly okraje rány suché, pro lepší 
adhezi použijte SECURA sprej. Frekvence výměn je 3–4 
dny nebo při prosáknutí. Krytí lze ponechat až 7 dní. Krytí 
lze kombinovat s INTRASITEGEL. Ránu hodnoťte vždy po 
očištění oplachovým roztokem nebo vodou.
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ALLEVYN◊ Ag Non-Adhesive

Neadherentní kontaktní vrstva, díky níž je krytí vhodné pro použití i na křehké a citlivé kůži včetně ran  
epidermolysis bullosa.

Tvar krytí je možné přizpůsobit velikosti rány, lze vkládat do hlubších ran.
Široká škála velikostí, které lze stříháním přizpůsobit tak, aby vyhovovaly různým obrysům těla.

• optimální management exsudátu díky technologii s trojím účinkem – ideální vlhké prostředí
• antibakteriální efekt, snižuje bakteriální zátěž a odstraňuje tak překážky v hojení rány
• široké spektrum působení proti celé řadě patogenů
• snadná aplikace
• spolehlivá ochrana vůči bakteriím, voděodolné
• nákladově efektivní, snížená frekvence výměn

Pěnové krytí s obsahem iontového stříbra.

INDIKACE
• dekubity, diabetické defekty, bércové ulcerace, dehiscence
•  infikované rány, kriticky kolonizované nebo rány s rizikem infekce
• odběrové plochy, popáleniny
• na rány se středním a vyšším množstvím exsudátu

Kód Popis produktu Rozměr Balení Prodejní jednotka 

66800082 ALLEVYN  Ag  NON ADHESIVE  5 x 5 cm 10 ks bal

66800084 ALLEVYN Ag  NON ADHESIVE 10 x 10 cm 10 ks bal

66800087 ALLEVYN Ag NON ADHESIVE 15 x 15 cm 10 ks bal

66800090 ALLEVYN Ag NON ADHESIVE 20 x 20 cm 10 ks bal
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Kód Popis produktu Rozměr Balení Prodejní jednotka 

66800436 ALLEVYN Ag GENTLE BORDER 7,5 x 7,5 cm 10 ks bal

66800437 ALLEVYN Ag GENTLE BORDER 10 x 10 cm 10 ks bal

66800438 ALLEVYN Ag GENTLE BORDER 12,5 x 12,5 cm 10 ks bal

66800439 ALLEVYN Ag GENTLE BORDER 17,5 x 17,5 cm 10 ks bal

ALLEVYN◊ Ag Gentle Border

Pěnové krytí s integrovanými ionty stříbra. Kontaktní vrstva je pokryta jemnou vrstvou přilnavého gelu.

• jemná vrstva gelu a mírně přilnavé vlastnosti vytvořené speciálně pro citlivou pokožku
• rychlé a trvanlivé antibakteriální účinky
• účinný proti širokému spektru patogenů
•  optimální management exsudátu díky technologii 

s trojím účinkem – ideální vlhké prostředí
• zcela atraumatické převazy, voděodolné
• krytí lze opakovaně nalepit

Polyuretanové antimikrobiální pěnové krytí. Jemná vrstva gelu a mírně 
přilnavé vlastnosti vytvořené speciálně pro citlivou pokožku.

INDIKACE
•  infikované rány, kriticky kolonizované nebo rány  

s rizikem infekce 
•  rány s křehkým okolím rány
•  diabetické defekty, dekubity, bércové ulcerace, dehiscence
•  místa po přenesení kožních štěpů, popáleniny
•  na rány se středním a vyšším množstvím exsudátu

APLIKACE
Krytí přiložte na očištěnou spodinu rány. Velikost krytí volte 
tak, aby krytí přesahovalo cca 1 cm přes okraje. Krytí  
s okrajem není nutné fixovat. Frekvence výměn po 3–4 
dnech nebo při podtečení. Ránu hodnoťte vždy po očištění 
oplachovým roztokem nebo vodou. Krytí lze kombinovat  
s INTRASITE GELEM.



ALLEVYN◊ Gentle Border 
/Heel/Sacrum
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Pěnová a silikonová absorpční krytí určena pro lidi s obzvláště citlivou nebo křehkou kůží. 

• technologie ALLEVYN triple-action udržuje optimální management exsudátu
• zcela atraumatické převazy, voděodolné 
• krytí lze opakovaně nalepit 
• komfortní, zmírňuje tlak na predilekční místa 
• k dispozici v řadě tvarů a velikostí – čtverce, obdélníky a řada tvarů pro zajištění komplikovaných ploch

Silikonové gelové adhezní hydrocelulární pěnové krytí. Unikátní tvar se 
širokým okrajem dokonale kopíruje povrch lidského těla, zabezpečuje  
ideální fixaci.

INDIKACE
• diabetické defekty, dekubity, bércové ulcerace, dehiscence
• místa po přenesení kožních štěpů, popáleniny
•  na rány se středním a vyšším množstvím exsudátu  

v granulační a epitalizační fázi

APLIKACE
Krytí přiložte na očištěnou spodinu rány. Velikost krytí 
volte tak, aby krytí přesahovalo cca 1 cm přes okraje rány. 
Frekvence výměn je po 3–4 dnech nebo při podtečení. 
Ránu hodnoťte vždy po očištění oplachovým roztokem 
nebo vodou.

Kód Popis produktu Rozměr Balení Prodejní jednotka 

66800269 ALLEVYN GENTLE BORDER 7,5 x 7,5 cm 10 ks bal

66800270 ALLEVYN GENTLE BORDER 10 x 10 cm 10 ks bal

66800272 ALLEVYN GENTLE BORDER 12,5 x 12,5 cm 10 ks bal

66800975 ALLEVYN GENTLE BORDER 15 x 15 cm 10 ks bal

66800273 ALLEVYN GENTLE BORDER 17,5 x 17,5 cm 10 ks bal

66800900 ALLEVYN GENTLE BORDER 10 x 20 cm 10 ks bal

66800264 ALLEVYN GENTLE BORDER 10 x 25 cm 10 ks bal

66800265 ALLEVYN GENTLE BORDER 10 x 30 cm 10 ks bal

66800959 ALLEVYN GENTLE BORDER MULTISITE 17,1  x 17,9cm 10 ks bal

66800506 ALLEVYN GENTLE BORDER HEEL 23 x 23,2 cm 5 ks bal

66800897 ALLEVYN GENTLE BORDER SACRUM 16,8 x 17,1 cm 6 ks bal

66801031  ALLEVYN GENTLE BORDER LARGE SACRUM 21,6 x 23cm 10 ks bal
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ALLEVYN◊ Gentle Border Lite

• jemná vrstva gelu má přilnavé vlastnosti speciálně pro citlivou pokožku
• optimální management exsudátu díky technologii s trojím účinkem – ideální vlhké prostředí
• zcela atraumatické převazy, voděodolné
• krytí lze opakovaně nalepit 
• dostupné v širokém spektru tvarů

Tenké pěnové krytí s jemnou kontaktní vrstvou potaženou gelem.

INDIKACE
• diabetické defekty, dekubity, bércové ulcerace, dehiscence
• místa po přenesení kožních štěpů, popáleniny
• epidermolysis bullosa
•  na rány se středním a nižším množstvím exsudátu  

v granulační a epitalizační fázi
• prevence dekubitů způsobených sondami, katétry

APLIKACE
Krytí přiložte na očištěnou spodinu rány. Velikost krytí volte 
tak, aby krytí přesahovalo cca 1 cm přes okraje rány (vnitřní 
čtverec). Krytí s okrajem není nutné fixovat. Frekvence 
výměn každé 3–4 dny nebo při podtečení. Ránu hodnoťte 
vždy po očištění oplachovým roztokem nebo vodou.

Kód Popis produktu Rozměr Balení Prodejní jednotka 

66800833 ALLEVYN GENTLE BORDER LITE 5 x 5 cm 10 ks bal

66800834 ALLEVYN GENTLE BORDER LITE 7,5 x 7,5 cm 10 ks bal

66800835 ALLEVYN GENTLE BORDER LITE 10 x 10 cm 10 ks bal

66800836 ALLEVYN GENTLE BORDER LITE 5,5 x 12 cm 10 ks bal

66800837 ALLEVYN GENTLE BORDER LITE 8 x 15 cm 10 ks bal

66800840 ALLEVYN GENTLE BORDER LITE 15 x 15 cm 10 ks bal

66801012 ALLEVYN GENTLE BORDER LITE 10 x 20 cm 10 ks bal

66801013 ALLEVYN GENTLE BORDER LITE OVAL 8,6 x 7,7 cm 10 ks bal

66801014 ALLEVYN GENTLE BORDER LITE OVAL 15,2 x 13,1 cm 10 ks bal

66801041 ALLEVYN GENTLE BORDER LITE MULTISITE 8 x 8,4 cm 10 ks bal
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ALLEVYN◊ Heel/Ag Heel
Neadhezní polyuretanové krytí – sterilní

Pěnové krytí ve variantě bez obsahu iontového stříbra, nebo s ním.
Má speciální tvar určený na paty, lokty, amputační pahýl, varlata, hlavičku novorozenců.

• optimální management exsudátu díky technologii s trojím účinkem – ideální vlhké prostředí
• jedinečná třívrstvá konstrukce
• nelepivá vrstva kontaktu s ránou
• vysoce absorpční centrální hydrocelulární vrstva
• s obsahem Ag – působení proti širokému spektru patogenů
• snadná aplikace
• spolehlivá ochrana vůči bakteriím
• nákladově efektivní, snížená frekvence výměn
• voděodolný film na vnější vrstvě

INDIKACE
• prevence dekubitů
•  infikované rány, kriticky kolonizované nebo rány s rizikem 

infekce
• diabetické defekty, dekubity, amputační dehiscence
• dekubity v oblasti varlat
• na rány se středním a vyšším množstvím exsudátu

APLIKACE
V případě prevence dekubitů  přiložte a  fixujte filmovým 
krytím OPSITEFLEXIFIX, náplastí nebo pružným návlekem. 
V případě použití na ránu aplikujte po jejím očištění  
a zafixujte. Ránu hodnoťte vždy po očištění oplachovým 
roztokem nebo vodou. Krytí lze kombinovat  
s INTRASITEGELEM.

Kód Popis produktu Rozměr Balení Prodejní jednotka 

66007630 ALLEVYN HEEL 10,5 x 13,5 cm 5 ks bal

66800098 ALLEVYN Ag HEEL 10,5 x 13,5 cm 5 ks bal
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ALLEVYN◊ Life/Heel/Sacrum
Vícevrstvé hydrocelulární pěnové krytí s absorbční vrstvou netradičního tva-
ru se širokým silikonovým okrajem.

• unikátní tvar se širokým okrajem dokonale kopíruje povrch lidského těla, zabezpečuje ideální fixaci
• umožňuje pacientům sprchování, je diskrétní
• má unikátní vlastnosti pěny Allevyn, uzamyká exsudát, pod kompresní terapií krytí nepodtéká
• poskytuje tlakovou ochranu a pomáhá rozložit tlak, vhodné na oblast sacra a paty
• široké silikonové okraje zabezpečují dokonalou netraumatickou fixaci
• atraumatické odstranění 
• možnost opětovného nalepení 

ALLEVYN Life Sacrum má jedinečný tvar, navržený speciálně pro rány v křížové oblasti, kde kopíruje anatomii těla,  
aby pomohl překonat běžné problémy jako nepřilnavost krytí. 

ALLEVYN Life Heel má jedinečný design a je jediným krytím paty, které zajišťuje pokrytí malleolu bez nutnosti 
sekundárního obvázání.

INDIKACE
• dekubity, diabetické defekty, bércové ulcerace, dehiscence
• místa po přenesení kožních štěpů
• na rány se středním a vyšším množstvím exsudátu

APLIKACE
Krytí přiložte na očištěnou spodinu rány. Velikost vnitřního 
polštářku by měla lehce přesahovat okraje rány.
Indikátorem k výměně je prosákly vnitřní polštářek  
(viz obrázek) nebo podtečení krytí. Ránu hodnoťte vždy 
po očištění oplachovým roztokem nebo vodou. Krytí lze 
kombinovat s INTRASITE gelem.

Kód Popis produktu Rozměr Balení Prodejní jednotka 

66801067 ALLEVYN LIFE 10,3 x 10,3 cm 10 ks bal

66801068 ALLEVYN LIFE 12,9 x 12,9 cm 10 ks bal

66801069 ALLEVYN LIFE 15,4 x 15,4 cm 10 ks bal

66801070 ALLEVYN LIFE 21 x 21 cm 10 ks ks

66801304 ALLEVYN LIFE HEEL 25 x 25,2 cm 5 ks bal

66801306 ALLEVYN LIFE SACRUM 17 x 17 cm 10 ks bal

66801307 ALLEVYN LIFE SACRUM 22 x 22 cm 10 ks bal



ALLEVYN◊ Life Non-Bordered
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• pětivrstvý design je ideální pro prevenci dekubitů a pro absorbci exsudátu
• redistribuuje tlak rovnoměrněji než tradiční pěnové obvazy
• pomáhá předcházet bakteriální kontaminaci
• vysoce přizpůsobitelný s měkkou silikonovou kontaktní vrstvou s nízkou lepivostí
• maskovací vrstva chrání viditelnost exsudátu
• lze použít při kompresní terapii
• je možné rozstříhat 

Pětivrstvý hydrocelulární pěnový obvaz s vysoce absorpčním jádrem  
a silikonem s nízkou přilnavostí.

INDIKACE
• akutní i chronické rány
• ulcerace včetně diabetických
• popáleniny I. a II. stupně
• místa po odběru kožního štěpu při transplantaci

Kód Popis produktu Rozměr Balení Prodejní jednotka 

66801747 ALLEVYN LIFE NON-BORDER 5,5 x 5 cm 10 ks bal

66801748 ALLEVYN LIFE NON-BORDER 10,5 x 10,5 cm 10 ks bal

66801749 ALLEVYN LIFE NON-BORDER 16 x 16 cm 10 ks bal

66801750 ALLEVYN LIFE NON-BORDER 21 x 21 cm 10 ks bal

66801751 ALLEVYN LIFE NON-BORDER 10 x 20 cm 10 ks bal

66801752 ALLEVYN LIFE NON-BORDER 20 x 50 20 x 50 cm 2 ks bal
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Polyuretanové krytí – sterilní.

Pěnové krytí na rány s nepřilnavým povrchem bez lepicího okraje. Unikátní třívrstvá konstrukce pěnového krytí 
zabezpečuje optimální management exsudátu – ideální vlhké prostředí. Vrchní inteligentní vodotěsná vrstva  
je schopna regulovat odpařování a zároveň napomáhá prevenci bakteriální kontaminace rány. 

• pomáhá minimalizovat riziko macerace 
• na rány se střední až vysokou úrovní exsudátu
• velká plocha má zvýšenou absorpční schopnost
• je flexibilní, s možností úpravy na potřebnou velikost
• krytí lze snadno aplikovat i odstranit
• díky tomu, že neobsahuje lepidlo, je vhodný i pro jemnou pokožku

INDIKACE
• dekubity, diabetické defekty, bércové ulcerace, dehiscence
• místa po přenesení kožních štěpů, popáleniny
•  na rány se středním a vyšším množstvím exsudátu  

v granulační fázi 
• maligní rány
• operační rány
• popáleniny I. a II. stupně

ALLEVYN Non-Adhesive lze použít ve spojení  
s INTRASITE GELEM na nekrotické rány.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Nepoužívejte ALLEVYN Non-Adhesive spolu s oxidačními 
činidly, např. s roztoky chlornanu nebo peroxidem vodíku. 
Může dojít k narušení absorpční polyuretanové složky krytí.
Velikost krytí volte tak, aby krytí přesahovalo cca 1 cm přes  
okraje rány. Aplikujte bílou stranou na ránu, aby s ní byla  
v kontaktu a fixujte OPSITE Flexifix náplastí nebo obvazem.
Krytí  lze ponechat až 7 dnů, popř. dokud viditelný exsudát 
nedosahuje 1,5 cm od okraje náplasti, podle toho,  
co nastane dříve. V oblasti kříže lze ponechat po dobu 
až 5 dnů.

ALLEVYN◊ Non-Adhesive

Kód Popis produktu Rozměr Balení Prodejní jednotka 

66800082 ALLEVYN  Ag  NON ADHESIVE 5 x 5 cm 10 ks bal

66800084 ALLEVYN Ag  NON ADHESIVE 10 x 10 cm 10 ks bal

66800087 ALLEVYN Ag NON ADHESIVE 15 x 15 cm 10 ks bal

66800090 ALLEVYN Ag NON ADHESIVE 20 x 20 cm 10 ks bal



ALLEVYN◊ Tracheostomy
Hydrofilní polyuretanové krytí s otvorem.

Pěnové krytí na tracheostomie s výřezem ve tvaru „klíčové dírky” umožňuje umístění kolem tracheostomické  
kanyly nebo jiného katétru či stomie.

• snadná aplikace, komfort pro pacienta 
• dokáže absorbovat velké množství sekretu
• nákladově efektivní, snížená frekvence výměn 
• krytí lze zastřihnout podle požadované velikosti 

APLIKACE
•  Krytí přiložte na očištěnou spodinu rány kolem kanyly. 
•  Frekvence výměnje každé 3–4 dny, při podtečení nebo 

podle standardu nemocnice.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Krytí na tracheostomie ALLEVYN Tracheostomy 
nepoužívejte spolu s oxidačními činidly, jako jsou roztoky 
chlornanu draselného nebo peroxid vodíku, jelikož ty  
mohou narušit absorpční polyuretanovou část krytí.

Kód Popis produktu Rozměr Balení Prodejní jednotka 

66007640 ALLEVYN Tracheostomy 9 x 9 cm 10 ks bal

66010674 ALLEVYN Tracheostomy Paediatric 4 x 6 cm 10 ks bal
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Gelující vláknité krytí



DURAFIBER◊

Gelující vláknité krytí, vysoce absorpční a přizpůsobivé.  
Při kontaktu s exsudátem se mění v soudržný gel.

Vlákna DURAFIBER absorbují a uzamykají exsudát včetně bakterií  v krytí. 

• vysoká absorpční schopnost a retenční kapacita
• při styku s exsudátem gelovatí, nemění svůj objem – nesmršťuje se
• vytváří ideální vlhké prostředí
• podporující autolytické čištění rány, následnou granulaci a epitelizaci
• krytí je celistvé – netrhá se, lze ho stříhat
• šetrná a přizpůsobivá gelová matice 
• odstranění v jednom kusu – vysoká pevnost za mokra a strukturální integrita
• dokonale kopíruje spodinu rány a minimalizuje mrtvý prostor

INDIKACE
• dekubity, diabetické defekty, bércové ulcerace, dehiscence
• odběrové plochy, popáleniny
•  akutní i chronické rány se středním s vyšším množstvím 

exsudátu, hluboké i plošné

APLIKACE
Krytí přiložte na očištěnou spodinu rány. Velikost krytí  
volte tak, aby krytí přesahovalo cca 1 cm přes okraje
rány. Krytí překryjte sekundárním krytím (ALLEVYN, 
MELOLIN nebo gáza). Frekvence výměn je po 3–4 dnech
nebo při prosáknutí sekundárního krytí. Ránu hodnoťte  
vždy po očištění oplachovým roztokem nebo vodou.

DURAFIBER může být používán v kombinaci  
s řadou sekundárního krytí včetně přípravků  
ALLEVYN a PROFORE.
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Kód Popis produktu Rozměr Balení Prodejní jednotka 

66800029 DURAFIBER 5 x 5 cm 10 ks bal

66800031 DURAFIBER 15 x15 cm 5 ks bal

66800033 DURAFIBER 2 x 45 cm 5 ks bal

66800546 DURAFIBER 4 x 10 cm 5 ks bal

66800547 DURAFIBER 4 x 20 cm 5 ks bal

66800548 DURAFIBER 4 x 30 cm 5 ks bal

66800551 DURAFIBER 10 x 12 cm 10 ks bal
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Stříbrné gelující vláknité krytí.

Absorpční, netkané, stříbro obsahující antimikrobiální krytí,  složené z celulózových ethylsulfátových vláken. 
Iontové stříbro v obvazu zajišťuje antimikrobiální účinky proti širokému spektru běžných patogenů rány a díky  
těmto účinkům klesá bakteriální zátěž a riziko infekce. Trvalá antimikrobiální aktivita (in vitro) až 7 dní proti  
širokému spektru patogenů.

Při kontaktu s tekutinou se v ráně rychle vytváří čirý chladný gel, který absorbuje přebytečnou tekutinu, 
uzamyká exsudát z rány a vytváří vlhké prostředí, které podporuje autolytické hojení.

• vysoká absorpční a retenční kapacita 
• unikátní vlastnosti proti srážení 
• šetrná přizpůsobivá gelová matice 
• odstranění v jednom kusu – vysoká pevnost za mokra a strukturální integrita 

INDIKACE
• dekubity, diabetické defekty, bércové ulcerace, dehiscence
• odběrové plochy, popáleniny
•  rány se středním a vyšším množstvím exsudátu,  

hluboké i plošné

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Krytí přiložte na očištěnou spodinu rány. Velikost krytí 
volte tak, aby krytí přesahovalo cca 1 cm přes okraje rány. 
Krytí překryjte sekundárním krytím (ALLEVYN, MELOLIN  
nebo gáza). Frekvence výměn je po 3–4 dnech nebo při 
prosáknutí sekundárního krytí. Ránu hodnoťte vždy po 
očištění oplachovým roztokem nebo vodou.

DURAFIBER Ag může být používán v kombinaci  
s řadou sekundárního krytí včetně přípravků  
ALLEVYN a PROFORE.

DURAFIBER◊ Ag

Kód Popis produktu Rozměr Balení Prodejní jednotka 

66800034 DURAFIBER Ag 5 x 5 cm 10 ks bal

66800036 DURAFIBER Ag 15 x 15 cm 5 ks bal

66800037 DURAFIBER Ag 20 x 30 cm 5 ks bal

66800038 DURAFIBER Ag 2 x 45 cm 5 ks bal

66800583 DURAFIBER Ag 4 x 10 cm 5 ks bal

66800584 DURAFIBER Ag 4 x 20 cm 5 ks bal

66800585 DURAFIBER Ag 4 x 30 cm 5 ks bal



Algináty
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ALGISITE◊ Ag
Krytí s alginátem vápenatým a stříbrem.

Stříbrem impregnované kalcium-alginátové krytí na infikované rány a na rány s rizikem infekce.  
Při styku s exsudátem se mění v gel. Má vysokou absorpční schopnost. Vzhledem k vyspělé technologii  
pojení jsou vlákna kompaktní – lze odstranit vcelku.

• antimikrobiální účinek proti širokému spektru patogenů v ranách po dobu až 7 dnů
• dokonale kopíruje spodinu rány
• díky gelu zajišťuje vlhké prostředí v ráně

INDIKACE
• rány se středním až vysokým množstvím exsudátu
•  dekubity, bércové ulcerace, diabetické defekty, 

dehiscence, odběrové plochy
• plošné, dutiny, píštěle
• pro snadnější kontrolu menšího krvácení
• onkologické rány a popáleniny

APLIKACE
Krytí přiložte na očištěnou spodinu rány. Krytí není určeno  
k tomu, aby překrývalo okraje rány, a proto je jakýkoli 
přesah nutno odstřihnout nebo přeložit přes povrch rány. 
Okolí rány ošetřete SECURA sprejem. Překryjte krytím 
ALLEVYN s adhezivním okrajem, MELOLIN nebo gázou. 
Pokud je rána hluboká, alginátový proužek může být tou 
nejlepší volbou. Zakryjte ho vhodným krytím. Alginát bude 
absorbovat exsudát a vytvoří na povrchu rány hydrofilní 
gel. Exsudát z rány se bude z tohoto gelového povrchu 
vypařovat, a proto je třeba v případě, kdy je exsudátu velké 
množství, zajistit, aby sekundární krytí nebránilo tomuto 
odpařovacímu procesu.

FREKVENCE VÝMĚN
Četnost výměny krytí závisí na typu a stavu rány.  
V případě infikovaných nebo silně secernujících ran by 
se mělo krytí obecně měnit každý den, ve fázi hojení 
se četnost může snížit na 2x týdně. Krytí vyměňte, 
pokud dojde k vyplnění rány exsudátem nebo nasycení 
sekundárního krytí exsudátem. Ránu hodnoťte vždy po 
očištění oplachovým roztokem nebo vodou.

ODSTRANĚNÍ KRYTÍ
Při odstranění krytí  ALGISITE M vysoká pevnost za mokra 
většinou umožní, aby zůstalo v jednom kuse. Při použití  
u ran s velmi malým množstvím exsudátu se může krytí 
k ráně přilepit. V případě, že krytí nelze snadno odstranit, 
nasyťte ho fyziologickým roztokem a odstraňte.

DOPORUČENÍ K APLIKACI
Aby se krytí k rukavici nebo nástroji nepřichytilo, 
doporučujeme prsty či nástroj navlhčit sterilním 
fyziologickým roztokem.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ
Ujistěte se, že obal byl odstraněn ze všech záhybů,  
dutin apod. I když je krytí ALGISTE M vhodné k léčení ran 
náchylných k lehkému krvácení, není určeno k použití  
jako chirurgická houba nebo k zástavě krvácení silně  
krvácejících ran. Nepoužívejte u pacientů s prokázanou 
alergií na alginátové krytí nebo stříbro.

Kód Popis produktu Rozměr Balení Prodejní jednotka 

66800113 ALGISITE Ag 10 x 20 cm 5 ks bal



Kód Popis produktu Rozměr Balení Prodejní jednotka 

66000521 ALGISITE M 15 x 20 cm 1 ks ks
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ALGISITE◊ M
Krytí s alginátem vápenatým – sterilní.

Kalcium-alginátové krytí na rány. Při styku s exsudátem se mění v gel. Má vysokou absorpční schopnost.
Vzhledem k vyspělé technologii pojení jsou vlákna kompaktní – lze odstranit vcelku.  
Krytí s alginátem vápenatým se skládá z husté, vysoce absorpční výplně z netkaných alginátových vláken. 

• dokonale kopíruje spodinu rány
• díky gelu zajišťuje vlhké prostředí v ráně

ODSTRANĚNÍ KRYTÍ
Při odstranění krytí  ALGISITE M vysoká pevnost za mokra 
většinou umožní, aby zůstalo v jednom kuse. Při použití  
u ran s velmi malým množstvím exsudátu se může krytí  
k ráně přilepit. V případě, že krytí nelze snadno odstranit, 
nasyťte ho fyziologickým roztokem a odstraňte.

DOPORUČENÍ K APLIKACI
Aby se krytí k rukavici nebo nástroji nepřichytilo, 
doporučujeme prsty či nástroj navlhčit sterilním 
fyziologickým roztokem.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ
Ujistěte se, že obal byl odstraněn ze všech záhybů,  
dutin apod. I když je krytí ALGISTE M vhodné k léčení ran 
náchylných k lehkému krvácení, není určeno k použití  
jako chirurgická houba nebo k zástavě krvácení silně 
krvácejících ran. Nepoužívejte u pacientů s prokázanou 
alergií na alginátové krytí.

INDIKACE
• rány se středním až vysokým množstvím exsudátu
•  dekubity, bércové ulcerace, diabetické defekty, 

dehiscence, odběrové plochy
• plošné, dutiny, píštěle
• pro snadnější kontrolu menšího krvácení
• onkologické rány a popáleniny

APLIKACE
Krytí přiložte na očištěnou spodinu rány. Krytí není určeno  
k tomu, aby překrývalo okraje rány, a proto je jakýkoli 
přesah nutno odstřihnout nebo přeložit přes povrch rány. 
Okolí rány ošetřete SECURA sprejem. Překryjte krytím 
ALLEVYN s adhezivním okrajem, MELOLIN nebo gázou. 
Pokud je rána hluboká, alginátový proužek může být tou 
nejlepší volbou. Zakryjte ho vhodným krytím. Alginát bude 
absorbovat exsudát a vytvoří na povrchu rány hydrofilní 
gel. Exsudát z rány se bude z tohoto gelového povrchu 
vypařovat, a proto je třeba v případě, kdy je exsudátu velké 
množství, zajistit, aby sekundární krytí nebránilo tomuto 
odpařovacímu procesu.

FREKVENCE VÝMĚN
Četnost výměny krytí závisí na typu a stavu rány.  
V případě infikovaných nebo silně secernujících ran by 
se mělo krytí obecně měnit každý den, ve fázi hojení 
se četnost může snížit na 2x týdně. Krytí vyměňte, 
pokud dojde k vyplnění rány exsudátem nebo nasycení 
sekundárního krytí exsudátem. Ránu hodnoťte vždy po 
očištění oplachovým roztokem nebo vodou.



Hydrokoloidní krytí



Kód Popis produktu Rozměr Balení Prodejní jednotka 

66000434 REPLICARE ULTRA 10 x 10 cm 10 ks bal

Hydrokoloidní krytí

REPLICARE◊ Ultra
Přizpůsobivé hydrokoloidní krytí je navrženo tak, aby vytvořilo a udrželo 
vlhké prostředí v ráně tím, že absorbuje exsudát a vytvoří na povrchu  
rány jemný gel. 

• polyuretanová fólie umožňuje odpařování přebytečné vlhkosti a zvyšuje schopnost krytí absorbovat exsudát
•  unikátní mikrotenké hrany a vylepšené lepidlo nabízejí lepší přilnavost, snížený potenciál prosakování  

a pravděpodobnost rolování okraje
• může zůstat na místě až 7 dní
• tenké, flexibilní krytí – dobré přizpůsobení se tvaru těla
• snadná aplikace na problematické partie těla
• voděodolné, polopropustné pro kyslík
• bariéra vůči bakteriím
• celoplošně přilnavé

ODSTRANĚNÍ KRYTÍ
Vyčistěte ránu sterilní vodou nebo fyziologickým roztokem, 
osušte. Aplikujte krytí na spodinu rány alespoň 1 cm přes 
okraj rány. Dobře přitlačte celou dlaní (zahřátím se rychleji 
aktivují hydrokoloidy). Krytí není nutné sekundárně krýt, 
ale na namáhaných místech krytí fixujte filmovým krytím 
(OPSITEFLEXIFIX nebo sekundárním krytím MELOLIN). 
Frekvence výměn je po 3 dnech nebo při prosáknutí 
sekundárního krytí. Ránu hodnoťte po očištění  
oplachovým roztokem nebo vodou.

INDIKACE
• dekubity, bércové ulcerace, dehiscence
• popáleniny, odběrové plochy, kožní štěpy
• nepoužívejte krytí
•  na ulcerace způsobené infekcí, jako jsou tuberkulóza,  

syfilis a hluboké plísňové infekce; na rány u pacientů 
s akutní vaskulitidou, jako jsou periarteritida nodosa, 
systémový lupus erythematodes a kryoglobulinémie

• popáleniny III. stupně
• krytí musí být odstraněno před radiační terapií

21



Enzymatické čištění ran



Enzymatické čištění ran

IRUXOL◊ Mono
Mast s obsahem proteolytického enzymu kolagenázy.

Slouží k čištění ran netraumatickou metodou, cestou enzymového debridementu. Iruxol je určen pro enzymové  
čištění otevřených ran (odstranění nekrotické tkáně), včetně ulcerací a dekubitů. K zajištění enzymového účinku  
masti v ráně je nutná dostatečná vlhkost rány v průběhu léčby. Z toho důvodu musí být u suchých ran spodina  
zvlhčena fyziologickým roztokem (0,9% NaCl) nebo jiným roztokem, který je tkání dobře tolerován. Suché a tvrdé  
strupy musí nejdříve změknout přiložením vlhkého obkladu. V případě infikovaných ran je možno kombinovat mast  
s antibiotiky kompatibilními s Iruxolem Mono (chloramfenikol, framycetin, neomycin, bacitracin, gentamycin,  
polymyxin B a makrolidy, jako např. erytromycin, mupirocin, clindamycin, sulfadiazin).

UPOZORNĚNÍ
K potlačení aktivity kolagenázy dochází při současném 
použití antiseptik, těžkých kovů a mýdel. Antibiotika 
tyrothricin, gramicidin a tetracykliny by neměla být lokálně 
aplikována společně s Iruxolem Mono.

APLIKACE
1x denně nanést 2 mm silnou vrstvu masti prostřednictvím 
obvazu nebo přímým nanesením na lehce zvlhčený 
povrch rány. Je nutné zajistit dobrý kontakt vrstvy masti 
s povrchem rány. Na ránu není nutné nanášet větší 
vrstvu masti, protože čisticí efekt se tím nezvýší. Okraje 
rány a zdravou pokožku je nutné chránit před možným 
podrážděním nejlépe použitím Secura spreje. Obvykle 
stačí vyměnit obvaz jednou denně. Zvýšení účinku masti 
může být dosaženo její aplikací dvakrát denně. Terapii 
bércových vředů Iruxolem Mono je vhodné doplnit tlakovým 
obvazem a při poruchách arteriální cirkulace a při terapii 
vředů diabetické nebo neurologické etiologie je vhodná 
doprovodná medikamentózní léčba.
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Kód Popis produktu Prodejní jednotka 

66469010 Iruxol Mono 10 g ks



Cadexomer s jódem



Cadexomer s jódem

IODOSORB◊

Cadexomerový krém / prášek s jódem.

Cadexomer s jódem. Obsahuje 0,9 hmotnostních procent jódu. 

• klinicky ověřená léčba infekcí
• širokospektrální antimikrobiální aktivita 72 hodin – potlačení infekce 
• odstraňuje neživou tkáň a nečistoty, účinně odstraňuje hnis a detritus
• efektivně působí na biofilm
• vysoce absorpční – 1g Cadexomeru naváže na sebe 7 g exsudátu
• pomáhá eliminovat zápach tvořící bakterie až o 87 %.
• kontrolované uvolňování jódu, změna barvy: indikuje, kdy je zapotřebí vyměnit krytí
• neadherentní - umožňuje atraumatický převaz pomocí fyziologického roztoku 
• podporuje hojení ran 
• biologicky odbouratelný

VÝMĚNA
Frekvence výměn je po 3 dnech nebo při prosáknutí 
sekundárního krytí. Ránu hodnoťte po očištění oplachovým 
roztokem nebo vodou.

KONTRAINDIKACE
IODOSORB se nesmí používat na suchou nekrotickou tkáň  
a u pacientů s přecitlivělostí na jód nebo na některou jinou  
v něm obsaženou látku. IODOSORB nelze používat u dětí, 
těhotných nebo kojících žen či pacientů s chorobami 
štítné žlázy či poruchami funkce ledvin (např. Hašimotova 
zánětlivého onemocnění štítné žlázy nebo při tvorbě 
netoxické strumy s uzlíky). Nepoužívejte mast IODOSORB  
v blízkosti očí, uší, nosu nebo úst.

VAROVÁNÍ
Existuje potenciální riziko interakce s lithiem, což by mělo 
za následek zvýšení pravděpodobnosti hypotyreózy. 
Nepoužívejte mast IODOSORB mast současně s antiseptiky 
obsahujícími rtuť nebo taurolidin. V případě, že má pacient 
absolvovat vyšetření funkce štítné žlázy, měl by  
informovat lékaře.

INDIKACE 
•  chronické povleklé rány se středním až vysokým 

množstvím exsudátu
• rány s biofilmem na spodině
• dekubity, bércové ulcerace, diabetické defekty, dehiscence
• onkologické rány

APLIKACE
Vyčistěte ránu sterilní vodou nebo fyziologickým roztokem. 
Naneste 1–2 mm silnou vrstvu masti, prášek nasypte na 
spodinu rány v cca 3 mm silné vrstvě, plošné krytí přiložte. 
V případě použití na nízce secernující ránu, aplikujte na 
Iodosorb adekvátní množství INTRASITE gelu a překryjte 
vhodným sekundárním krytím ALLEVYN, MELOLIN nebo 
gázou. Lze použít kompresní terapii. V první hodině po 
aplikaci může IODOSORB přechodně vyvolat mírnou bolest. 
Ta znamená, že produkt začíná ránu čistit. IODOSORB může 
příležitostně vyvolat otok nebo zarudnutí kůže na okraji 
rány. To zarudnutí většinou zase rychle odezní. Kontakt 
s kůží na okraji rány a se zcela neporušenou kůží je třeba 
omezit na minimum použitím Secura spreje, eventuálně 
PROSHIELD Plus Skin Protectant ochranného krému.
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Kód Popis produktu Rozměr Balení Prodejní jednotka 

66001286 IODOSORB PRÁŠEK 3 g – 7 ks bal

66001290 IODOSORB PLOŠNÉ KRYTÍ  5 g 4 x 6 cm 5 ks bal

66001291 IODOSORB PLOŠNÉ KRYTÍ 10 g 6 x 8 cm 3 ks bal

66001292 IODOSORB PLOŠNÉ KRYTÍ 10 g 6 x 8 cm 5 ks bal

66001293 IODOSORB PLOŠNÉ KRYTÍ 17 g 8 x 10 cm 2 ks bal

66001297 IODOSORB MAST 20 g – 2 ks bal

66001299 IODOSORB MAST 40 g – 1 ks ks



Hydrogel – hydratace ran



Hydrogel – hydratace ran

INTRASITE◊ Conformable
Netkaný materiál impregnovaný přípravkem INTRASITE Gel – sterilní.
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Kombinuje výhody přípravku INTRASITE Gel s netkaným polyesterovým viskózním materiálem,  
který usnadňuje jemné ošetření ran. 

Má jemný a přitom efektivní odstraňující a odvádějící účinek díky rehydrataci nekrotické tkáně a absorpci  
olupující se kůže. Také absorbuje přebytek exsudátu.

• snadno se přizpůsobuje tvarům rány
•  udržuje vlhké prostředí na povrchu rány, zabraňuje přilnutí a umožňuje snadnou výměnu obvazu, aniž by došlo  

k poškození křehké nové tkáně
• podporuje přirozené hojení pomocí autolýzy
• poskytuje vlhké prostředí pro hojení ran 
• není adherentní a nepoškozuje životaschopné tkáně nebo kůži obklopující rány
• rychlé autolytické odstranění nekrotické tkáně, velmi účinný, netraumatický
• podporuje granulaci 
• absorbuje sekret a rozpadlou tkáň

INDIKACE
•  popáleniny, onkologické rány, dehiscence, lacerace, 

exkoriace a defekty způsobené ozářením
• k odstranění neživé tkáně z mělkých i hlubokých ran
• dekubity, bércové vředy, diabetické defekty

APLIKACE
Vyčistěte ránu sterilní vodou nebo fyziologickým roztokem. 
Přiložte krytí, popřípadě natlačte do dutiny. Překryjte 
vhodným sekundárním krytím ALLEVYN, OPSITE 
FLEXIGRID nebo OPSITE FLEXIFIX. Frekvence výměn je  
po 3 dnech nebo při prosáknutí sekundárního krytí. 
Ránu hodnoťte po očištění oplachovým roztokem  
nebo vodou.

Kód Popis produktu Rozměr Balení Prodejní jednotka 

66000324 INTRASITE CONFORMABLE 10 x 10 cm 10 ks bal

66000325 INTRASITE CONFORMABLE 10 x 20 cm 1 ks ks

66000326 INTRASITE CONFORMABLE 10 x 40 cm 1 ks ks



25 Hydrogel – hydratace ran

Netkaný materiál impregnovaný přípravkem INTRASITE Gel.

Čirý amorfní hydrogel obsahující modifikovaný polymer karboxymethyl-celulózy, propylen-glykol a vodu. 
Sterilní v jednorázovém balení. Systém Applipak umožňuje snadnou, přesnou a řízenou aplikaci  
i na těžko dostupných místech.

• podporuje přirozené hojení pomocí autolýzy
• poskytuje vlhké prostředí pro hojení ran
• není adherentní a nepoškozuje životaschopné tkáně nebo kůži obklopující rány
• rychlé autolytické odstranění nekrotické tkáně, velmi účinný, netraumatický
• podporuje granulaci 
• absorbuje sekret a rozpadlou tkáň
• pevný, dobře ulpívající v místě aplikace
• bakteriostatický účinek
• usnadňuje opakovanou epitelizaci a vede ke zmenšení jizvy po vyléčení

INDIKACE
• k odstranění neživé tkáně z mělkých i hlubokých ran
• dekubity, bércové ulcerace, diabetické defekty, píštěle
•  onkologické rány, popáleniny, dehiscence, lacerace, 

exkoriace a defekty způsobené ozářením

APLIKACE
Vyčistěte ránu sterilní vodou nebo fyziologickým roztokem. 
Naneste 1–2 mm silnou vrstvu gelu, případně natlačte do 
dutiny. Překryjte vhodným sekundárním krytím ALLEVYN, 
OPSITE FLEXIGRID nebo OPSITE FLEXIFIX. Frekvence 
výměn po 3 dnech nebo při prosáknutí sekundárního krytí. 
Ránu hodnoťte po očištění oplachovým roztokem  
nebo vodou.

INTRASITE◊ Gel

Kód Popis produktu Balení Prodejní jednotka 

66000240 INTRASITE GEL 15 g 5 ks bal

7308 INTRASITE GEL 8 g 10 ks bal

7311 INTRASITE GEL 15 g 1 ks ks

7313 INTRASITE GEL  25 g 10 ks bal



Antiseptické  
a kontaktní krytí



26 Antiseptické a kontaktní krytí

Antiseptické neadhezivní krytí - sterilní. 

• antiseptické krytí – gázová mřížka impregnovaná čistým bílým parafínem obsahujícím 0,5% chlorhexidin acetátu
• 10 cm2 obsahuje 5 mg chlorhexidinu acetátu 
• chlorhexidin acetát je osvědčené antiseptikum účinné proti široké řadě bakterií včetně MRSA
• dostupné v řadě praktických velikostí, krytí lze snadno stříhat i s proloženými listy
• jemný a nepřilnavý, umožňuje volnou pasáž exsudátu
• brání kolonizaci – prevence infekce rány
• ekonomicky výhodná profylaxe a léčba ran

INDIKACE
• na primární sutury – prevence infekce
•  dekubity, bércové ulcerace, diabetické defekty, 

dehiscence, odřeniny
•  popáleniny menšího rozsahu (do 10 % plochy), odběrové 

plochy, kožní štěpy, místa transplantace
• infikované rány
• okolí drénů a žilních vstupů
• onkologické rány

APLIKACE
Vyčistěte ránu sterilní vodou nebo fyziologickým roztokem. 
Aplikujte krytí na spodinu rány. Překryjte vhodným 
sekundárním krytím (ALLEVYN, MELOLIN, gáza).  
Frekvence výměn je po 3 dnech nebo při prosáknutí 
sekundárního krytí. Ránu hodnoťte po očištění  
oplachovým roztokem nebo vodou.

BACTIGRAS◊

Kód Popis produktu Rozměr Balení Prodejní jednotka 

7456 BACTIGRAS 5 x 5 cm 50 ks bal

7457 BACTIGRAS 10 x 10 cm 10 ks bal

7461 BACTIGRAS 15 x 20 cm 1 ks ks

66007505 BACTIGRAS 15 cm x 1 m – role 1 ks ks

66003661 BACTIGRAS 10 x 40 cm 10 ks bal



Antiseptické a kontaktní krytí

JELONET◊

Neadhezivní mastný tyl – sterilní.
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Neadhezivní mastný tyl impregnovaný čistým bílým parafínem pro povrchová poranění. 
Mřížka je vyrobena ze spletených vláken, při stříhání se netřepí.

• atraumatické převazy
• vlákna se netřepí, krytí lze stříhat
• umožňuje volnou pasáž exsudátu
•  k dispozici jsou různá balení: jednotlivé kusy krytí pro aseptickou aplikaci, vaničky nebo role  

pro pohodlné použití na větší plochy

INDIKACE
• menší popáleniny a opařeniny
•  odběrové plochy, kožní štěpy, ztráta kožního krytu, 

lacerace a odřeniny
•  chronické rány – neobsahuje léčivé látky látky,  

a je tedy ideální pro použití s lokálním antiseptikem  
nebo antibiotikem podle vlastního výběru

APLIKACE
Vyčistěte ránu sterilní vodou nebo fyziologickým roztokem. 
Aplikujte krytí na spodinu rány. Překryjte vhodným 
sekundárním krytím (ALLEVYN, MELOLIN, gáza). 
Frekvence výměn po 3 dnech nebo při prosáknutí 
sekundárního krytí. Ránu hodnoťte po očištění oplachovým 
roztokem nebo vodou.

Kód Popis produktu Rozměr Balení Prodejní jednotka 

7403 JELONET  5 x 5 cm 5 x 5 cm 50 ks bal

7404 JELONET 10 x 10 cm 10 x 10 cm 10 ks bal

7409 JELONET 10 x 10 cm 10 x 10 cm 100 ks bal

7459 JELONET 10 x 40 cm 1 ks ks

7415 JELONET 15 x 2 m - role 1 ks ks

66007478 JELONET 10 x 10 cm 36 ks bal

66007477 JELONET (Hospital Dispenser Pack) 10 cm x 7 m 1 ks ks



28 Antiseptické a kontaktní krytí

Acetátová neadhezivní mřížka s neutrální, hydrofobní mastí s Euceritem  
na povrchu, vhodná pro ošetření popálenin, odřenin a ran s povrchovou 
ztrátou pokožky. Krytí je sterilní.

• impregnovaná jemná acetátová vlákna snižují riziko prorůstání granulační tkáně přes krytí
• poskytuje bezbolestné a snadné odstranění
• propustný pro vzduch a exsudát

CUTICERIN◊

Kód Popis produktu Rozměr Balení Prodejní jednotka 

66045562 CUTICERIN 7,5 x 7,5 cm 10 ks bal

66045560 CUTICERIN 7,5 x 7,5 cm 50 ks bal

66045563 CUTICERIN 7,5 x 20 cm 1 ks ks

66045561 CUTICERIN 7,5 x 20 cm 50 ks bal

66045502 CUTICERIN 20 x 40 cm 1 ks ks



Neadhezivní  
krytí na rány



29 Neadhezivní krytí na rány

Absorpční krytí s nízkou adhezí.

Neadhezivní vrstvené krytí na rány vyrobené z bavlny a polyesterových vláken s hydrofobní podpůrnou vrstvou  
s nepřilnavou kontaktní vrstvou. 

• jemně přilnavá, perforovaná kontaktní vrstva
• vysoce absorpční, hydrofobní vrstva
• lze upravit na požadovanou velikost 
• sterilní i nesterilní forma 

INDIKACE
• pooperační rány
• akutní rány, odřeniny, popáleniny
• na rány s velkým množstvím exsudátu
• lze použít jako sekundární krytí

APLIKACE
Krytí aplikujte lesklou stranou na ránu. Fixujte pomocí 
obinadla nebo náplastí. Výměna krytí při prosáknutí.

MELOLIN◊

Kód Popis produktu Rozměr Balení Prodejní jednotka 

66974932 MELOLIN  5 x 5 cm 5 x 5 cm 25 ks bal – sterilní

66974940 MELOLIN  5 x 5 cm 5 x 5 cm 100 ks bal – sterilní

66974933 MELOLIN 10 x 10 cm 10 x 10 cm 10 ks bal – sterilní

66974941 MELOLIN 10 x 10 cm 10 x 10 cm 100 ks bal – sterilní

66974939 MELOLIN 10 x 20 cm 10 x 20 cm 1 ks ks – sterilní

66974942 MELOLIN 10 x 10 cm 10 x 10 cm 150 ks bal – nesterilní

66974943 MELOLIN 10 x 20 cm 10 x 20 cm 75 ks bal – nesterilní

66974944 MELOLIN 20 x 30 cm 20 x 30 cm 25 ks bal – nesterilní

66974930 MELOLIN  50 x 7 m 50 x 7 m 1 ks ks – nesterilní



Neadhezivní krytí na rány

MELOLITE◊

Absorpční krytí s nízkou adhezí – sterilní.

30

Tenší neadhezivní absorpční polštářek na rány. Krytí je sterilní, lze upravit na požadovanou velikost.

• neadhezivní, perforovaná vrstva na obou stranách
• absorpční, hydrofobní vrstva

INDIKACE
• krytí na pooperační rány
•  jako první pomoc, např. na sutury, škrábance, odřeniny, 

popáleniny malého rozsahu
• jako sekundární krytí

APLIKACE
Krytí aplikujte na ránu. Fixujte pomocí obinadla nebo 
náplastí. Krytí vyměňte při prosáknutí.

Kód Popis produktu Rozměr Balení Prodejní jednotka 

4811 MELOLITE 5 x 7,5 cm 100 ks bal

4812 MELOLITE 10 x 7,5 cm 100 ks bal

4814 MELOLITE 20 x 7,5 cm 100 ks bal



Filmové a netkané krytí



Filmové krytí 31

Hypoalergenní netkaný retenční materiál.

Poskytuje širokou oblast fixace obvazů na rány, zejména na kloubech, často pohybovaných a tvarovaných částech těla. 
Přípravek PRIMAFIX může být také použit pro bezpečné uchycení trubic, katétrů, měřicích přístrojů a dalších přístrojů.
Je vyroben z netkaného polyesterového substrátu s lepidlem s nízkým alergenním potenciálem vhodným pro pacienty  
s citlivou kůží. Vhodné pro aktivní pacienty.

INDIKACE
•  Udržení pooperačního krytí na ranách. Pojistná gáza a absorpční polštářky. 

Pro zajištění katétru a odvodňovacích trubic.

PRIMAFIX◊

Kód Popis produktu Rozměr Balení Prodejní jednotka 

66800151 PRIMAFIX 5 cm x 10 cm 1 ks bal

66800152 PRIMAFIX 10 cm x 10 cm 1 ks bal

66800153 PRIMAFIX 15 cm x 10 cm 1 ks bal

66800154 PRIMAFIX 20 cm x 10 cm 1 ks bal



32 Filmové krytí

OPSITE◊ FLEXIFIX
Transparentní film v roli – nesterilní. 

Průhledné polyuretanové filmové krytí prostupné pro vodní páry. MVTR 850 ml/m2/24 hodin.

• prodyšné, odolné vůči vodě a bakteriím
• nová technologie snižuje tření mezi tělem pacienta a podpěrným povrchem
• minimalizuje poškození kůže
• ekonomicky výhodné, jednoduché použití
• flexibilní mapovací mřížka pro přesnou dokumentaci rány
• snadné a atraumatické odstranění

INDIKACE
• jako primární krytí – ochrana pokožky
• sekundární krytí na fixaci krytí
• okluzivní krytí při aplikaci hydrogelu
• prevence proti třecím silám

APLIKACE
Filmové krytí používejte na suchou a odmaštěnou pokožku.
Pro odstranění krytí opatrně táhněte ve směru paralelně  
s pokožkou.

Kód Popis produktu Rozměr Balení Prodejní jednotka 

66000040 OPSITE FLEXIFIX 5 cm x 10 m 1 ks ks

66000041 OPSITE FLEXIFIX 10 cm x 10 m 1 ks ks

66000375 OPSITE FLEXIFIX 15 cm X 10 m 1 ks ks



Filmové krytí 33

Transparentní silikonový adhezivní film v roli.

Jemné silikonové krytí v roli s výbornou adhezí, vysokou prodyšností a dobou použitelnosti až 7 dnů. 
Film je transparentní, což umožňuje sledování místa aplikace bez nutnosti snímání silikonového krytí. 

• přizpůsobivé a elastické
• snadná aplikace
• ekonomická výhodnost, lze opakovaně aplikovat
• atraumatická výměna
• balení v roli – lze upravit na požadovanou velikost
• nízký profil – minimalizace tření

INDIKACE
• prevence u pacientů s rizikem vzniku dekubitů
• ideální pro pacienty s křehkou kůží
• fixace sond, katétrů
• využití pod sádrové obvazy a ortézy 
•  široké využití u nedonošených novorozenců  

(prevence, fixace) 
• k ochraně pokožky v okolí stomie 

APLIKACE
Zvolte šířku a délku krytí podle potřeby. Krytí lze stříhat. 
Aplikujte vždy na osušenou pokožku. Krytí lze opakovaně 
použít bez ztráty adheze. Zabezpečuje zcela  
netraumatickou výměnu. Pacienta lze s krytím sprchovat.

OPSITE◊ FLEXIFIX Gentle

Kód Popis produktu Rozměr Balení Prodejní jednotka 

66801195 OPSITE FLEXIFIX Gentle 2,5 cm x 5 m 1 ks ks

66801196 OPSITE FLEXIFIX Gentle 5 cm x 5 m 1 ks ks

66801197 OPSITE FLEXIFIX Gentle 10 cm x 5 m 1 ks ks
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OPSITE◊ FLEXIGRID
Prodyšný paropropustný lepicí film – sterilní.

Průhledné polyuretanové filmové krytí prostupné pro vodní páry.
MVTR 850 ml/m2/24 hodin. 

• prodyšné, odolné vůči vodě a bakteriím
• sterilní forma
• minimalizuje poškození kůže
• ekonomicky výhodné, jednoduché použití
• jedinečná mapovací mřížka pro přesnou dokumentaci rány
• snadné atraumatické odstranění

INDIKACE
•   krytí povrchových poranění (např. mírné popáleniny, 

povrchové rány, oděrky)
• jako primární krytí – ochrana pokožky
• sekundární krytí
• okluzivní krytí při aplikaci Intrasite Gelu
• ochranu pokožky proti tření a vnější kontaminaci
• fixaci katétrů
• povrchové tlakové ulcerace a jejich profylaxe
• pooperační rány

APLIKACE
Filmové krytí používejte na suchou a odmaštěnou pokožku.
Pro odstranění krytí opatrně táhněte ve směru paralelně  
s pokožkou.

Kód Popis produktu Rozměr Balení Prodejní jednotka 

4628 OPSITE FLEXIGRID 6 x 7 cm 100 ks bal

4629 OPSITE FLEXIGRID 10 x 12 cm 10 ks bal

4630 OPSITE FLEXIGRID 10 x 12 cm 50 ks bal

4631 OPSITE FLEXIGRID 15 x 20 cm 10 ks bal

4632 OPSITE FLEXIGRID 25 x 12 cm 20 ks bal



Transparentní krytí ve spreji.

Prodyšný, průhledný, voděodolný, rychleschnoucí film ve spreji. 

• propustný pro kyslík a vodní páry 
• dovoluje okolní kůži dýchat a zabraňuje tím maceraci
• přizpůsobivý a elastický – na kloubech zůstává neporušený
• snadná aplikace
• ekonomická výhodnost
• ošetřené místo lze sprchovat či omývat

INDIKACE
• povrchové rány, sutury, např. po chirurgickém zákroku
• ochrana pokožky proti tření v predilekčních místech
• ochrana pokožky u inkontinentních pacientů
• k aplikaci do okolí ran – ochrana před macerací exsudátem
• zlepšení adheze krytí
•  k utěsnění externích fixačních prostředků  

(Steinmanovy hřeby)
• po odstranění stehů
• na neporušené puchýře
• po aplikaci vakcín

APLIKACE
Místo před aplikaci osušte. Aplikujte ze vzdálenosti  
cca 15 cm rovnoměrně na pokožku. Můžete aplikovat  
v několika vrstvách. Každou vrstvu nechte zaschnout.  
Krytí se po několika dnech samovolně sloupne nebo  
v případě potřeby odstranění použijte odstraňovač  
náplasti ubrousky REMOVE.

OPSITE◊ Spray

Kód Popis produktu Balení Prodejní jednotka 

66004978 OPSITE SPRAY AEROSOL CAN 100 ml ks

66004980 OPSITE SPRAY AEROSOL CAN 240 ml ks

Filmové krytí 35



Incizní fólie



Průhledný, adhezivní polyuretanový film, který dovoluje pokožce  
dýchat a zabraňuje tak tvorbě vlhkosti pod krytím. 

Fólie během dlouhých chirurgických zákroků drží na okolní kůži a zejména na okraji rány.

• vynikající přilnavost až k místu okraje rány
• průhledný, minimálně lesklý povrch
• velmi elastická, bezpečně drží i u dlouho trvajících operací
• odolná proti bakteriím a vodě
• vysoce prodyšný film, dokonale odvádí vlhkost

INDIKACE
• prevence u pacientů s rizikem vzniku dekubitů
• ideální pro pacienty s křehkou kůží
• fixace sond, katétrů
• využití pod sádrové obvazy a ortézy 
•  široké využití u nedonošených novorozenců  

(prevence, fixace) 
• k ochraně pokožky v okolí stomie 

APLIKACE
Zvolte šířku a délku krytí podle potřeby. Krytí lze stříhat. 
Aplikujte vždy na osušenou pokožku. Krytí lze opakovaně 
použít bez ztráty adheze. Zabezpečuje zcela  
netraumatickou výměnu. Pacienta lze s krytím sprchovat.

OPSITE◊ Incise

Kód Popis produktu Rozměr Balení Prodejní jednotka 

4975 OPSITE INCISE 10 x 14 cm 50 ks bal

4967 OPSITE INCISE 14 x 25 cm 20 ks bal

4986 OPSITE INCISE 15 x 28 cm 10 ks bal

4987 OPSITE INCISE 30 x 28 cm 10 ks bal

4988 OPSITE INCISE 45 x 28 cm 10 ks bal

4989 OPSITE INCISE 45 x 55 cm 10 ks bal

4994 OPSITE INCISE 56 x 84 cm 10 ks bal

4995 OPSITE INCISE 40 x 42 cm 10 ks bal

Pooperační, fixační krytí, zabezpečení drénů 36
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zabezpečení drénů
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CICAPLAIE◊

Fixační krytí s absorbčním polštářkem, hypoalergenní.

• neadherentní
• vysoce savý absorpční polštářek
• elastická fixační náplast
• atraumatické výměny

INDIKACE
• pooperační rány
• akutní rány

Kód Popis produktu Rozměr Balení Prodejní jednotka 

66660272 CICAPLAIE 5 x 7 cm 100 ks bal

66660273 CICAPLAIE 10 x 8 cm 50 ks bal

66660274 CICAPLAIE 15 x 10 cm 50 ks bal

66660275 CICAPLAIE 20 x 10 cm 50 ks bal

66660276 CICAPLAIE 25 x 10 cm 25 ks bal

66660277 CICAPLAIE 30 x 10 cm 25 ks bal

66660278 CICAPLAIE 35 x 10 cm 25 ks bal



38 Pooperační, fixační krytí, zabezpečení drénů

Krytí s absorpčním polštářkem – sterilní.

Pooperační krytí kombinující fólii s vysokou rychlostí přenosu vlhkosti (Moisture Vapour Transmission Rate, MVTR)
Hydrofilní polyuretanový film má vlastnosti REACTIC , které se „zapínají”, pokud je přítomna vlhkost, což umožňuje,  
že se veškeré přebytky odpaří do prostředí.

• odolný vůči bakteriím a vodě
• snížená frekvence výměn díky vysoce propustnému filmu
• průhledný film umožňuje snadnější sledování okolí rány
• elastický a pohodlný
• atraumatické výměny

INDIKACE
• pooperační rány – všechny typy
• akutní rány a odřeniny

OPSITE◊ Post-Op

Kód Popis produktu Rozměr Balení Prodejní jednotka 

66000709 OPSITE Post-Op 9,5 x 8,5 cm 20 ks bal

66000708 OPSITE Post-Op 5 x 6,5 cm 100 ks bal

66000710 OPSITE Post-Op 10 x 12 cm 10 ks bal

66000712 OPSITE Post-Op 15,5 x 8,5 cm 20 ks bal

66000713 OPSITE Post-Op 20 x 10 cm 20 ks bal

66000714 OPSITE Post-Op 25 x 10 cm 20 ks bal

66000715 OPSITE Post-Op 30 x 10 cm 20 ks bal

66000716 OPSITE Post-Op 35 x 10 cm 20 ks bal
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OPSITE◊ Post-Op Visible
OPSITE◊ Drain Dressing
Voděodolné krytí odolné proti bakteriím, s průhledným  
absorpčním polštářkem.

Filmové krytí s pěnovou mřížkou na rány připomínající včelí plástev, s průhledným ochranným filmem. 
Unikátní a inovativní design krytí umožňuje neustálé sledování rány bez nutnosti narušení procesu hojení  
kvůli nadbytečným výměnám.

• neustálý monitoring rány
• vysoká absorpční kapacita, minimalizace rizika macerace
• poskytuje nepropustnou bariéru proti bakteriím včetně MRSA
• propustné pro kyslík, voděodolné
• na ráně zůstává až 7 dnů
• snižuje náklady na materiál a šetří čas personálu
• vysoce komfortní pro pacienta

INDIKACE
•  pooperační rány ortopedické, traumatické, chirurgické 

(kardiochirurgické, břišní, cévní, neurochirurgické)
• tržné rány
• řezné rány
• odřeniny
• k ošetření okolí drénů 
•  speciálně konstruováno pro málo až středně  

exsudativní akutní rány, lacerace, drobné řezy  
a drobné popáleniny

Kód Popis produktu Rozměr Balení Prodejní jednotka 

66800136 OPSITE Post-Op Visible 10 x 8 cm 20 ks bal

66800137 OPSITE Post-Op Visible 15 x 10 cm 20 ks ks

66800138 OPSITE Post-Op Visible 20 x 10 cm 20 ks ks

66800139 OPSITE Post-Op Visible 25 x 10 cm 20 ks ks

66800140 OPSITE Post-Op Visible 30 x 10 cm 20 ks ks

66800141 OPSITE Post-Op Visible 35 x 10 cm 20 ks ks

66800842 OPSITE Drain Dressing 10 x 9 cm 20 ks bal



40 Pooperační, fixační krytí, zabezpečení drénů

Absorpční krytí s adhezivním krajem – sterilní.

Krytí je velmi měkké a přizpůsobivé, takže je pohodlné na nošení a zároveň chrání ránu před dalšími traumaty. 
Velmi dobře tolerováno kůží díky porézní vrstvě. 

INDIKACE
• krytí pooperačních nebo akutních ran

PRIMAPORE◊

Kód Popis produktu Rozměr Balení Prodejní jednotka 

7133 PRIMAPORE 7,2 x 5,0 cm 100 ks bal

7135 PRIMAPORE 8,3 x 6,0 cm 50 ks bal

66000317 PRIMAPORE 10 x 8 cm 20 ks bal

66000318 PRIMAPORE 15 x 8 cm 20 ks bal

66000319 PRIMAPORE 20 x 10 cm 20 ks bal

66000320 PRIMAPORE 25 x 10 cm 20 ks bal

66000321 PRIMAPORE 30 x 10 cm 20 ks bal



Uzavírání ran
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Kožní stapler. Rychlá a precizní sutura rány pomocí klipů.

• svorky ve tvaru B s přesně obrušovaným hrotem zaručují jemný vpich
• zakulacené postranní části svorek – netraumatizují okolní tkáň 
• ekonomicky efektivní
• jasná kontrola okrajů rány
• opakovaně použitelná resterilizovatelná rukojeť – použití minimálně 100x
• zásobník obsahující 10, 20 nebo 35 svorek 

INDIKACE
• sutura rány 
• pro fixaci transplantátu kůže
 
Odstraňování svorek bez poranění díky speciálnímu 
extraktoru LEUKOCLIP Stapler pro odstraňování 
LEUKOCLIP SD svorek.

• odstraňování svorek bez poranění
• resterilizovatelný

LEUKOCLIP◊ SD

Kód Popis produktu Balení Prodejní jednotka 

66047111 LEUKOCLIP SD – aplikátor ks

66047112 ZÁSOBNÍK SVOREK 20 ks ks

66047113 ZÁSOBNÍK SVOREK 35 ks ks

66047114 ZÁSOBNÍK SVOREK 10 ks ks

66001201 LEUKOCLIP – extraktor svorek 15 ks bal



LEUKOSTRIP◊

Náplasťové stehy.

Sterilní náplasťové stehy pro uzavření rány z elastické textilie s hypoalergenním lepidlem. 
V bílé nebo tělové barvě.

• minimální zjizvení
• adaptace rány bez napětí, po odeznění otoku se přizpůsobí novým podmínkám
• spolehlivá přilnavost, prodyšné

INDIKACE
• primární a sekundární uzavření ran
• podpora a úleva pro intrakutánní stehy 

Kód Popis produktu Rozměr Balení Prodejní jednotka 

66002876 NÁPLASŤOVÉ STEHY BÍLÉ 4,0 x 38,0 mm 8 stehů na blistru, 50 blistrů v balení bal

66002878 NÁPLASŤOVÉ STEHY BÍLÉ 6,4 x 76,0 mm  3 stehy na blistru, 50 blistrů v balení bal

66002879 NÁPLASŤOVÉ STEHY BÍLÉ 6,4 x 102,0 mm 5 stehů  na blistru, 50 blistrů v balení bal

66002880 NÁPLASŤOVÉ STEHY BÍLÉ 13,0 x 102,0 mm 6 stehů na blistru, 50 blistrů v balení bal

66002881 NÁPLASŤOVÉ STEHY BÍLÉ 26,0 x 102,0 mm 4 stehy na blistru, 25 blistrů v balení bal

66002882 NÁPLASŤOVÉ STEHY TĚLOVÉ 4,0 x 38,0 mm 4 stehy na blistru, 50 blistrů v balení bal

66002883 NÁPLASŤOVÉ STEHY TĚLOVÉ 6,4 x 76 mm 3 stehy na blistru, 50 blistrů v balení bal

Uzavírání ran 42



Krytí intravenózních vstupů
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IV3000◊

Filmové krytí pro kanyly a fixaci katétru.

Vysoce prodyšné, průhledné membránové krytí reagující na vlhkost, krytí je speciálně navrženo tak, aby splňovalo 
požadavky na fixaci katétru a ochrany místa intravenózního vstupu. Díky unikátnímu adhezivnímu systému mřížky 
zabezpečuje atraumatickou výměnu či odstranění. Plně odpovídá mezinárodním pokynům, které se týkají  
intravenózní léčby ICNA a EPIC.

• Adhezivní vrstva IV3000 nezpůsobuje alergie. 
• Součástí krytí jsou 2ks sterilních  zajišťovacích proužků  a záznamový štítek
• Snižuje riziko flebitidy a  katétrové sepse , poskytuje barieru vůči nozokomiálním infekcím
• MVTR 14000 g/ m2/ 24 hodin při teplotě 37 stupňů C.

INDIKACE
Výše uvedený výrobek je vhodný pro fixaci katétrů  
a portů přímo na kůži.

Kód Popis produktu Rozměr Balení Prodejní jednotka 

66004011 IV3000 1 HAND, pediatrické 5 x 6 cm 100 ks bal

4006 IV3000 1 HAND, periferní s křidélky 7 x 9 cm 100 ks bal

4007 IV3000 1 HAND, periferní bez křidélek 6 x 7 cm 100 ks bal

4008 IV3000 1 HAND, centrální 10 x 12 cm 50 ks bal

66004009 IV3000 1 HAND, periferní, centrální, jugulární s křidélky 9 x 12 cm 50 ks bal

4925 IV3000 STANDARD, centrální 10 x 14 cm 10 ks bal

4973 IV3000 STANDARD, centrální 10 x 14 cm 50 ks bal

4649 IV3000 STANDARD, centrální, epidurální 10 x 20 cm 50 ks bal

59410082 IV3000 periférní s okénkem 6 x 7 cm 100 ks bal

59410882 IV3000 centrální kanyly s okénkem 10 x 12 cm 50 ks bal

66047717 APPLICA I. V. 100 periferní textilní IV krytí 8 x 6 cm 50 ks bal
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POZNÁMKA: kódy 4006/4007/4008 jsou opatřeny 2 sterilními ochrannými proužky 
a dokumentačním štítkem.

1 HAND – opatřeno proužky a štítkem

Velikost: 6 cm x 7 cm
Objednávkový kód: 4007
Množství: 100
Doporučené indikace: Periferní

Velikost: 7 cm x 9 cm
Objednávkový kód: 4006
Množství: 100
Doporučené indikace: Por/periferní

Velikost: 9 cm x 12 cm
Objednávkový kód: 66004009
Množství: 50
Doporučené indikace: Centrální/Jugulární/PICC

Velikost: 10 cm x 12 cm
Objednávkový kód: 4008
Množství: 50
Doporučené indikace: Centrální/PICC

Krytí opatřené oranžovým okrajem – standard

Velikost: 10 cm x 20 cm
Objednávkový kód: 4649
Množství: 50
Doporučené indikace: Centrální/epidurální

Velikost: 10 cm x 14 cm
Objednávkový kód: 4925
Množství: 10
Doporučené indikace: Centrální/PICC

Velikost: 10 cm x 14 cm
Objednávkový kód: 4973
Množství: 50
Doporučené indikace: Centrální/PICC



Biosyntetická a silikonová  
krytí na rány



45 Biosyntetická a silikonová krytí na rány

BIOBRANE◊

Dočasná náhrada kůže.

Dočasná náhrada kůže vyrobená z vnější silikonové membrány s navázanou nylonovou síťovinou. Nylonová vrstva  
směřující k ráně se skládá z komplexní 3D struktury, k níž jsou kovalentně navázány kolagenové peptidy.  
Krev a sérum se spojují v nylonové matici a navíc připevní náhradu kůže k ráně.

• polopropustná struktura umožňuje průchod exsudátu z rány, krytí zůstává na ráně až do vytvoření epitelu
•    díky speciálnímu trojvláknu nylonu zajišťuje 3D (trojrozměrná) matice bezpečné přilnutí,  

např. u popálenin II. stupně (2a,2b), míst odstraňování štěpeného transplantátu kůže nebo toxické 
epidermální nekrolýzy (TENS)

•  méně složitý jednovláknový nylon používaný v BIOBRANE-L zajišťuje, aby biosyntetická náhrada kůže 
přilnula méně, např. v případě štěpených transplantátů

• k dispozici je speciální tvar rukavic ve čtyřech velikostech; tyto lze upravit podle potřeby
• podporuje rychlejší hojení rány
• vnější silikonová membrána tvoří bariéru pro vlhkost
• ekonomicky efektivní díky snížení počtu výměn krytí
• minimalizuje bolest při hojení
• průhlednost umožňuje přímou kontrolu rány
• umožňuje rychlejší návrat ke každodenním aktivitám
• snadno se aplikuje a odstraňuje, může být použito na rozsáhlých oblastech těla

Kód Popis produktu Rozměr Balení Prodejní jednotka 

66800174 BIOBRANE 13 x 13 cm 5 ks bal

66800175 BIOBRANE 13 x 38 cm 5 ks bal

66800176 BIOBRANE 25 x 38 cm 5 ks bal

66800177 BIOBRANE 38 x 51cm 1 ks ks

66800181 BIOBRANE RUKAVICE dětská 2 ks bal

66800182 BIOBRANE RUKAVICE  malá 2 ks bal

66800183 BIOBRANE RUKAVICE střední 2 ks bal

66800184 BIOBRANE RUKAVICE velká 2 ks bal



Adhezivní silikonové krytí pro ošetření jizev.

Měkký, samolepicí, okluzivní silikonový plátek vyrobený z medicinálního silikonu zpevněný silikonovou membránou. 

• patentovaná materiálová adhezní technologie
• samopřilnavé, komfortní, atraumatické
• prokazatelně účinný při vyrovnávání, změkčování a vyblednutí červených a vyvýšených jizev – 90% účinnost
• vysoká účinnost u hypertrofických jizev a keloidních jizev 
• kombinace gelu se silikonovou membránou zvyšuje odolnost
• krytí je trvanlivější a méně náchylné k drolení
• opakovaně použitelné, aplikace až 40x
• vysoce flexibilní – dobrá přilnavost na problémových místech

INDIKACE
•  prevence tvorby hypertrofických a keloidních jizev  

u čerstvě zhojených ran
• pooperační jizvy po odstranění stehů
• ošetření starých hypertrofických jizev a keloidů 

APLIKACE
Krytí upravte tak, aby jeho velikost odpovídala velikosti 
jizvy. Přiložte na jizvu přilnavou stranou. I když je krytí 
přilnavé, použijte na namáhaných místech k fixaci obvaz. 
Pro lepší aklimatizaci kůže zvolte postupnou aplikaci, tj. 
první dva dny 4 hodiny denně, další dva dny 8 hodin denně. 
Krytí používejte následně 24 hodin denně. Při snížení 
adheze krytí omyjte vodou se slabým mýdlovým roztokem, 
dobře opláchněte a nechte osušit. Pak krytí aplikujte znovu. 
Krytí vydrží až 40 aplikací.

CICA-CARE◊

Kód Popis produktu Rozměr Balení Prodejní jednotka 

66250704 CICA CARE 6 x 12 cm 1 ks ks

66250706 CICA CARE 12 x 15 cm 1 ks ks

66250707 CICA CARE 12 x 15 cm 10 ks bal

Biosyntetická a silikonová krytí na rány 46
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Čisticí a hydratační pěna-sprej.

Jemný čisticí a hydratační přípravek s neutrálním pH neobsahující aerosol, který se neoplachuje a který minimalizuje 
podráždění pokožky pacienta. Složení tohoto výrobku je navrženo tak, aby pomáhal eliminovat nepříjemný odér  
a rozkládal suchou stolici, čímž se snižuje potřeba otírat jemnou tkáň pokožky.

INDIKACE
•  čištění nepoškozené i poškozené pokožky spojené 

s častým závažným nebo chronickým průjmem či 
inkontinencí

•  odstranění moči a stolice, suché krve, pooperačních 
antiseptických roztoků a dalších těžko odstranitelných 
nečistot z kůže pacienta

•  odstranění kožních bariér, např. Proshield Plus Skin Protectant
•  k odstranění pozůstatků lepidel fixačních materiálů  

ze sond, katétrů

PROSHIELD◊

Kód Popis produktu Balení Prodejní jednotka 

8213-0150-08 PROSHIELD PĚNA & SPRAJ 235 ml ks

APLIKACE
Před prvním použitím nejprve aktivujte trysku jedním 
nebo dvojím stlačením hlavice spreje. Pokud chcete použít 
pěnovou konzistenci, otočte trysku do pozice „ON“  
a vytáhněte její konec směrem dopředu. Pro použití sprejové 
konzistence zatlačte konec trysky zpět. Pro čištění pokožky 
při inkontinenci nastříkejte PROSHIELD Pěna & Sprej na 
postižené místo a otřete. PROSHIELD Pěna & Sprej se 
aplikuje před použitím ochranného přípravku na pokožku, 
jako je např. PROSHIELD Plus. 

Není nutno oplachovat ani používat zvláštní hydratační 
přípravky.
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Kód Popis produktu Balení Prodejní jednotka 

8213-0300-04 PROSHIELD PLUS SKIN PROTECT KRÉM  4 oz ks

INDIKACE
•  pomáhá předcházet vzniku odřené, popraskané  

a suché pokožky a chránit ji
• účinná bariéra proti podráždění kůže
•  vhodné pro každodenní použití jako preventivní opatření 

na ochranu zdravé neporušené kůže, která je vystavena 
účinkům inkontinence

• pomáhá snížit riziko dermatitidy spojené s inkontinencí

APLIKACE
Pouze k zevnímu použití. Aplikujte tak často, jak je třeba. 
Při použití tohoto výrobku se vyhněte kontaktu s očima.
Nepoužívejte na hluboké rány, kousnutí zvířete,  
vážné popáleniny.

Pokud se stav zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů,  
poraďte se s lékařem.

PROSHIELD◊ Plus
Prostředek PROSHIELD Plus Skin Protectant – ochrana kůže.

Aktivní složka: Dimethicone 1 %. 

Viskózní, mastný, chránící krém bez vůně, vhodný pro každodenní použití. 
Dobře přilne k vlhké a suché pokožce a jde snadno odstranit.
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Ochrana kůže.

Nedráždivý bariérový film SECURA je prostředek pro ochranu kůže v tekuté formě bez obsahu alkoholu.

• chrání již porušenou, zmacerovanou kůži před drážděním
• rychle zasychá během 30 sekund
• vytváří flexibilní, průhledný film nepropustný pro vodu a bakterie, polopropustný pro kyslík
•  chrání také celistvost pokožky před traumatem během odstraňování samolepicích pásek  

a adhezivních prostředků
• prostředek lze používat u donošených dětí od 1 měsíce věku
• má nedráždivé složení bez alkoholu, které snižuje pocit štípání na poraněné pokožce
• neobsahuje latex ani konzervační látky, je nearomatický
• vytváří účinnou bariéru po dobu až 96 hodin (4 dny)
• široké spektrum aplikačních forem

SECURA◊ No-Sting Barrier Film
NO-STING SKIN-PREP◊ Protective

K DISPOZICI VE 3 STERILNÍCH FORMÁCH:
•  sprej – praktické a snadné použití, každou lahvičku lze  

v průměru použít na 235 aplikací
• tampon – díky aplikátoru je zajištěna čistá a přesná aplikace
•  ubrousek – nákladově efektivní forma

Kód Popis produktu Rozměr Balení Prodejní jednotka 

66800710 Secura Sprej 28 ml 1 ks ks

66800711 Secura TampOn, 3 ml 50 ks bal

66800712 Secura Ubrousek, 1 ml 3 x 6,5 cm 50 ks bal

59450425 Secura Extra Ochranný krém 1 ks ks

INDIKACE
•  ochrana a prevence pokožky před podrážděním např. 

močí a stolicí při inkontinenci, od traumat způsobených 
lepidlem na fixačních prostředcích, od poškození třecí 
silou, např. u polohování

•  lze použít ke zvýšení adheze krytí, náplastí, stomických 
pomůcek na neporušenou i macerovanou pokožku

•  k ochraně okolí chronických ran před macerací, lze použít  
i na macerovanou kůži

•  ošetření akutních ran (drobná řezná poranění,  
odřeniny, sutury)

•  ošetření ran po vytažení stehů
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Kód Popis produktu Rozměr Balení Prodejní jednotka 

59420425 SKIN PREP ubrousek pro ochranu pokožky  6 x 6 cm 50 ks bal

INDIKACE
•  ochrana pokožky při použití náplastí,  krytí,  

stomických  pomůcek
• ochrana okolí ran před macerací

APLIKACE
Vyjměte z obalu a potřete pokožku. Nechte lehce 
zavadnout a případně aplikujte další krytí, náplast 
či stomickou pomůcku. Odstraňujte prostředkem 
PROSHIELD FOAM & SPRAY nebo použijte čisticí  
ubrousek REMOVE, případně vodu s mýdlem.

SKIN-PREP◊

Ubrousky pro ochranu pokožky s izopropylalkoholem.  
Vytvářejí jemný film, který chrání pokožku.

• zlepšuje přilnavost krytí, náplastí, stomických pomůcek
• vytváří ochranný prodyšný film
• podporuje atraumatickou výměnu krytí
• prevence poškození kůže při odstraňování adhezivních krytí
• ideální k použití na problematických místech: paty, kolena, lokty
• snadné odstranění za použití prostředku na čištění pokožky nebo mýdla a vody



Univerzální čisticí ubrousky se zvlhčující aloe a izoparafínem pro jemné 
odstraňování adhezivních krytí a zbytků náplastí.

INDIKACE
•  k šetrnému odstranění náplastí, krytí,  
stomických pomůcek

• k ošetření pokožky
•  k odstranění náplastí u novorozenců a pacientů  

s pergamenovou kůži
• nedráždivé, nealergizující
•  k odstranění bariérových sprejů a tekutých obvazů  

( Secura, Opsite sprej)

REMOVE◊

Kód Popis produktu Balení Prodejní jednotka 

59403125 REMOVE 7 x 3 cm 50 ks bal

APLIKACE
Vyjměte z obalu, lehce nadzvedněte okraj náplasti či krytí  
a jemně potírejte. Postup opakujte až do úplného odstranění 
krytí, náplasti či stomické pomůcky. Pokožku opláchněte, 
osušte a aplikujte nové krytí či stomickou pomůcku.

51Ochranné prostředky
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Hydrochirurgický systém.

Hydrochirurgický systém slouží k debridementu rány (čerstvé nebo chronické či popáleniny), k debridementu  
měkkých tkání a k čištění operačního místa v případech, které podle posouzení lékaře vyžadují chirurgické  
odstranění tkáně a pulzní výplach.

• zachovává živou tkáň a redukuje procedury chirurgického debridementu rány
• vytváří hladkou spodinu rány
• ničí bakterie a tím snižuje riziko infekce
• odstraňuje nečistoty a neživou tkáň při zachování živé tkáně
• snižuje bakteriální zátěž
• uchovává životaschopnou tkáň 
• odstraní nežádoucí nekrózu a nečistoty 
• minimální poškození periferních tkání
• zkrácená doba hojení oproti běžným metodám 
• snížené náklady na léčbu 

INDIKACE
• dekubity, ulcerace, popáleniny
• nehojící se rány

VERSAJET◊ II

Kód Popis produktu Rozměr Prodejní jednotka 

66800039 VERSAJET II konzole (obsahuje pedál, síťový kabel a příručku uživatele) ks

66801063 VERSAJET II Speed Stick (nástroj pro testování počtu otáček za minutu) ks

66800040 VERSAJET II Pracovní nástroj na jedno použití Exact Exact 15°/14 mm ks

66800041 VERSAJET II Pracovní nástroj na jedno použití Exact Exact 45°/14 mm ks

66800042 VERSAJET II Pracovní nástroj na jedno použití Exact Exact 45°/8 mm ks

66800043 VERSAJET II Pracovní nástroj na jedno použití Plus Plus 15°/14 mm ks

66800044 VERSAJET II Pracovní nástroj na jedno použití Plus Plus 45°/14 mm ks

66800045 VERSAJET II Pracovní nástroj na jedno použití Plus Plus 45°/8 mm ks

66800979 VERSAJET – Chirurgický vozík ks

66800472 VERSAJET – Multifunkční pedál ks
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Jednorázová pomůcka k léčbě rány podtlakem. Snadno použitelný systém, 
který je přínosem na operačním sále, na oddělení nebo doma.

Každá souprava obsahuje: přístroj PICO, 2 sterilní krytí, bezpečnostní pásky, 2 AA lithiové baterie.

• efektivní práce se sekretem bez objemných nádržek
• unikátní design který se pohodlně nosí a vyvíjí podtlak na spodinu rány
• systém, který umožňuje mobilitu pacienta, zlepšuje kvalitu života pacienta
• málo objemná pumpa, krytí použitelné 7 –14 dní – v nemocnici nebo v domácím prostředí
• jednoduchá technologie podtlaku ovládaná jedním tlačítkem

INDIKACE
• akutní rány 
• subakutní rány
• chronické rány
• kožní štěpy
• popáleniny 
• chirurgicky uzavřené incize
• traumatické rány
• ulcerace 

PICO◊ 7/14

66802000  
66802001  
66802002  
66802003  
66802004  
66802005  
66802006  
66802007  
66802008  
66802009 
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Měla by být podniknuta preventivní opatření u níže 
uvedených typů pacientů, u nichž je vysoké riziko  
krvácivých komplikací:
•  pacienti, kterým je poskytována léčba za použití 

antikoagulantů nebo inhibitorů agregace trombocytů
•  pacienti, kteří mají oslabené cévy či orgány v ráně nebo 

jejím okolí mimo jiné z důvodu anastomóz, infekce, 
traumatu či ozáření.

•  pacienti, kteří trpí obtížnou hemostázou ran
•  pacienti, u nichž je neléčená podvýživa
•  pacienti, kteří neposlouchají pokyny lékaře nebo vykazují 

známky agresivního chování 
•  pacienti, kteří mají rány v těsné blízkosti cév nebo jemné 

pojivové tkáně
•  pokud se při použití objeví bolest, zarudnutí, zápach, 

zvýšení citlivosti nebo náhlá změna objemu či barvy 
tekutiny z rány, ihned se obraťte na svého zdravotníka

Systém PICO 7/14 se skládá z čerpadla, svinuté 
prodlužovací trubičky, baterií, sterilního krytí  
a připevňovacích pásků. Čerpadlo PICO 7/14 zajišťuje 
vakuové ošetření ran (NPWT) při podtlaku o hodnotě  
80 mm Hg (nominální) na povrchu rány. Krytí se o exsudát 
postará kombinací absorpce a odpařování vlhkosti přes 
vnější film. Systém PICO 7/14 je určen k použití po dobu 
až 14 dní. Krytí PICO typu Soft Port je zkonstruováno se 
zabudovaným filtrem, který zabraňuje vniknutí tekutiny  
do trubičky Soft Port a do čerpadla Pico. Za rány s malou 
exudací jsou považovány rány s 0,6 g tekutého exsudátu/
cm2 plochy rány/24 hodin. Za rány se střední exudací jsou 
považovány rány s až 1,1 g tekutého exsudátu/cm2 plochy 
rány/24 hodin. 1 g exsudátu odpovídá přibližně  
1 ml exsudátu. Frekvenci výměn krytí mohou ovlivnit  
různé faktory, například druh rány, velikost rány, rychlost 
vytékání nebo objem exsudátu, orientace nebo podmínky 
prostředí. Další krytí lze zakoupit samostatně podle 
potřeby. Krytí PICO typu Soft Port je zkonstruováno se 
zabudovaným filtrem, který zabraňuje vniknutí tekutiny  
do hadičky Soft Portu a do čerpadla Pico.
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Přístroj pro podtlakovou terapii.

RENASYS EZ je výkonným přístrojem k podtlakové terapii podporujícím léčbu ran u hospitalizovaných nemocných.

• doporučené rozmezí podtlaku pro terapii je 40–120 mm Hg*
• používání přístroje je jednoduché a ekonomicky výhodné
• výstražná signalizace (stav baterie, naplnění kanystru, blokace, nízký podtlak a příliš vysoký podtlak)
• integrované připevňování (vysouvací háček k zavěšení na lůžka, kolečko pro připevnění na infuzní stojan)
• dostupé dva objemy kanystrů 250 ml a 800 ml

RENASYS◊ EZ MAX

Kód Popis produktu Balení Prodejní jednotka 

66801309 Zařízení RENASYS EZ MAX ks ks
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RENASYS◊ GO
Přístroj pro podtlakovou terapii, vhodný i pro mobilní pacienty.

Přístroj pro podtlakovou terapii, vhodný i pro mobilní pacienty.

• doporučené rozmezí podtlaku pro terapii je 40–120 mm Hg*
•  tichý a lehký přístroj je vybavený páskem k pověšení přes rameno, má malé rozměry (175 mm x 210 mm x 85 mm)
• matný kanystr 300 ml a 750 ml
• používání přístroje je jednoduché a ekonomicky výhodné
•  výstražná signalizace (stav baterie, naplnění kanystru, blokace, nízký podtlak a příliš vysoký podtlak)
• čitelný displej
• baterie s 20 hodinovým cyklem práce
• obvazové soupravy určené k léčbě různých ran

Kód Popis produktu Balení Prodejní jednotka 

66801496 Zařízení RENASYS GO ks ks
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Kanystry RENASYS EZ PLUS/MAX

Popis produktu Kód

RENASYS EZ 800 ml
S-kanystr
10 sad v balení 
• Zapečetěný kanystr
•  Pojistka proti přetečení se 

silikonovou hadičkou
• Připojovací hadičky

800 ml
se zpevňující

látkou

66800912

RENASYS EZ 250 ml  
S-kanystr se zpevňující 
látkou
5 ks v balení 
• Zapečetěný kanystr
• Zpevňující látka
•  Pojistka proti přetečení se  

silikonovou hadičkou
• Připojovací hadičky

250 ml
se zpevňující

látkou

66800913

Systém NPWT Renasys EZ Max

Příslušenství RENASYS EZ PLUS/MAX

Popis produktu Kód

RENASYS EZ přepravní pouzdro 66800587

RENASYS EZ držák kanystru 66800060

Příslušenství RENASYS

Popis produktu Kód

Acticoat flex 3
(antimikrobiální krytí,
flexibilní polyesterová mřížka
s nanokrystalickým stříbrem
SILCRYST)

10 × 10 cm
12 ks v balení

66800399

10 × 10 cm
5 ks v balení

66800398

Acticoat flex 7 5 × 5 cm
5 ks v balení

66800395

Cuticerin
(acetátová neadhesivní mřížka)

7,5 × 7,5 cm
50 ks v balení

66045560

7,5 × 20 cm
50 ks v balení 

66045561

RENASYS◊ Příslušenství

Kanystry RENASYS GO

Popis produktu Kód

RENASYS GO
velký kanystr 750 ml
5 ks v balení 
• Zapečetěný kanystr
• Zpevňující látka
• Připojovací hadičky

750 ml
se zpevňující

látkou

66800916

RENASYS GO
kanystr 300 ml
5 ks v balení 
• Zapečetěný kanystr
• Zpevňující látka
• Připojovací hadičky

300 ml
se zpevňující

látkou

66800914

Systém NPWT Renasys Go

Příslušenství RENASYS GO

Popis produktu Kód

RENASYS GO přenosná brašna 66800162

RENASYS GO popruh k brašně 66800163

RENASYS GO pachové filtry 66800061

RENASYS GO prstence ve tvaru O 66800603

RENASYS GO přepravní pouzdro 66800586
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RENASYS◊ Spotřební materiál
Pěnové sady RENASYS Gázové sady RENASYS

Pěnové obvazy s měkkým portem

Popis produktu Kód

RENASYS-F
Malý 
•   Pěnový blok 

10 cm × 8 cm × 3cm
• Transparentní film RENASYS
• Měkký port RENASYS

66800794

RENASYS-F
Střední 
•  Pěnový blok 

20 cm × 12,5 cm × 3 cm
• 2 transparentní filmy RENASYS
• Měkký port RENASYS

66800795

RENASYS-F
Velký 
•  Pěnový blok 

25 cm × 15 cm × 3 cm
• 3 transparentní filmy RENASYS
• Měkký port RENASYS

66800796

RENASYS-F
Extra velký – XL 
•  Pěnový blok 

48 cm × 41 cm × 1,5 cm
• 6 transparentních filmů RENASYS
• Měkký port RENASYS

66800797

Obvazová sada na břicho  
RENASYS – AB s měkkým portem 
•  2 pěnové bloky 

40,5 cm × 27,5 cm × 2,5 cm
•  Ochranná vrstva orgánů 

80 cm × 66 cm
• 6 transparentních filmů RENASYS
• Měkký port RENASYS

66800980

Pěnové obvazy s měkkým portem

Popis produktu Kód

RENASYS-G
Malý 
•   Gázový obvaz AMD 15 cm × 17 cm
• Transparentní film RENASYS
• Nepřilnavá gáza RENASYS
• Měkký port RENASYS
• Ochranné ubrousky SECURA
• Solný roztok
• Papírové měřítko

66800933

RENASYS-G
Střední 
•  2 gázové obvazy AMD 15 cm × 17 cm
• Transparentní film RENASYS
• Nepřilnavá gáza RENASYS
• Měkký port RENASYS
• Ochranné ubrousky SECURA
• Solný roztok
• Papírové měřítko

66800934

RENASYS-G
Velký 
•  Gázová role AMD 11,4 cm × 3,7 m
• 2 transparentní filmy RENASYS
• 2 nepřilnavé gázy RENASYS
• Měkký port RENASYS
• Ochranné ubrousky SECURA
• Solný roztok
• Papírové měřítko

66800935

RENASYS-G
Extra velký – XL 
• 2 gázové role AMD 11,4 cm × 3,7 m
• 3 transparentní filmy RENASYS
• 4 nepřilnavé gázy RENASYS
• Měkký port RENASYS
• 2 ochranné ubrousky SECURA
• 2 solné roztoky
• Papírové měřítko

66800936

Sterilní gázový obvaz
s měkkým portem 
• Gázová role AMD 11,4 cm × 3,7 m
• Gázový obvaz AMD 15 cm × 17 cm
• 3 transparentní filmy RENASYS
• Měkký port RENASYS

66800961
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Příslušenství RENASYSSady drénů RENASYS

Pěnové obvazy s měkkým portem

Popis produktu Kód

Transparentní film RENASYS
10 sáčků v balení 
•   10 transparentních filmů 

20 cm × 30 cm v jednom sáčku

66800394

Transparentní film  
RENASYS extra velký
10 sáčků v balení 
•  5 transparentních filmů  

38 cm × 60 cm v jednom sáčku

66800853

Měkký port RENASYS samostatný
5 sáčků v balení 
• 1 měkký port v sáčku

66800799

Gelová náplast RENASYS
5 krabiček v balení 
•  10 oboustranných gelových 

silikonových náplastí s hydrogelem 
10 cm × 7 cm v jedné krabičce

66801082

Gázový obvaz Smith & Nephew na rány 
10 sáčků v balení 
• 5 rolí antimikrobiální gázy
•  1 ochranný ubrousek SECURA  

v sáčku

66802127

Pěnový obvaz na rány Smith & Nephew 
5 sáčků v balení 
•  1 pěnový blok 

10 cm × 13 cm × 1,5 cm v sáčku

66801021

RENASYS konektor ve tvaru Y 
10 sáčků v balení 
• 1 konektor Y v sáčku

66800971

RENASYS sady s drénem

Popis produktu Kód

Sady příslušenství k drénům
10 sad v balení 
•  1 drén (k dispozici ve 

4 uvedených konfiguracích)
• 1 adaptér RENASYS Quick-Click
• 2 voděodolné proužky
• Pasta Ostomy

10Fr
Kulatý drén

66801251

10 mm
Plochý drén

66801252

15Fr
Kanálkový drén

66801253

19Fr
Kulatý drén

66801254

Gázové sady s drénem

Popis produktu Kód

RENASYS-G
Gázová obvazová
sada s drénem
5 sad v balení 
•  1 drén (k dispozici ve 

4 uvedených konfiguracích)
• 1 adaptér RENASYS Quick-Click
• 1 nepřilnavá gáza 7,5 cm × 20 cm
•  1 gázová role  

Kerlix AMD 11,4 cm × 3,7 m
•  1 gázová houba  

Kerlix AMD 15 cm × 17 cm
• 1 transparentní film RENASYS
• 4 voděodolné proužky
• Pasta Ostomy
• ochranný ubrousek SECURA
• Solný roztok
• Papírové měřítko

10Fr
obvazová sada
kulatého drénu

s gázou

66801255

10Fr
obvazová sada

plochého drénu
10 mm s gázou

66801256

15Fr
obvazová sada

kanálkového
drénu s gázou

66801257

19Fr
obvazová sada
kulatého drénu

s gázou

66801258

RENASYS◊ Spotřební materiál



VLASTNOSTI A VÝHODY PRODUKTU 
• postupná a trvalá komprese 
• poskytuje odstupňovanou kompresi 
• ideální pro léčení žilních ulcerací na noze 
• horní vrstva je samolepicí 
• lze nosit až sedm dní 
• bezpečnostní polstrování 
• zkracuje dobu léčby 
• pohodlné 

Vícevrstvá kompresní bandáž je první volbou při léčbě 
ulcerací na nohou. Poskytuje přibližně tlak v hodnotě  
40 mm Hg v kotníku snižující se až na 17 mm Hg u kolena.

INDIKACE
Systém vícevrstvého obvazového systému PROFORE je 
vhodný pro ulcerace na nohou s hodnotou Doppler ABPI 
větší než 0,8. PROFORE Lite je vhodný u smíšené etiologie 
ulcerací na nohy (které vyžadují sníženou kompresi) 
s hodnotou Doppler ABPI mezi 0,6 a 0,8.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Nepoužívejte u pacientů s indexem kotníko-brachiálního 
indexu (ABI) nižším než 0,8 ani u diabetických pacientů  
s pokročilým onemocněním malých cév.

Pokud se u pacienta objeví bolest nebo bledé, chladné či 
otupělé končetiny distálně od obvazu, obvazy by měly být 
okamžitě odstraněny. Pokud má pacient velmi tenký kotník 
nebo velmi výrazný holenní hřeben, mělo by se na tyto 
oblasti použít další výplň, aby se zabránilo tlakové nekróze.

PROFORE◊ Plus
Vícevrstvý kompresní obvazový systém.

Přípravek PROFORE je čtyřvrstvý systém komprese, který je podpořen rozsáhlými klinickými důkazy. Je navržen speciálně 
pro žilní ulcerace na nohou, poskytuje jim nezbytnou stupňovitou kompresi, aniž by během procesu hojení bylo nutné 
upoutání na lůžko. Kompresní bandáž Profore umožňuje pohodlí mobility, která často není možná. Obvaz obsahuje latex  
z přírodního kaučuku a neměl by být používán u osob, které mohou mít na materiál alergie nebo citlivost. Unikátní 
vícevrstvý systém má čtyři odlišné vrstvy, z nichž všechny slouží jedinečnému účelu pro hojení. První vrstva je kontaktní  
a slouží jako polstrování, absorbuje veškerý exsudát, který vychází během stlačování a hojení. Druhá vrstva je také 
absorpční  a také slouží jako výplň proti kostnatým výběžkům, které mohou poškodit tkáň během komprese. 

Třetí vrstva Muli-Layer Profore Compression Wrap poskytuje skutečnou kompresi. Poskytuje standardní kompresi.  
Je-li zapotřebí lehčí kompresní vrstva, je k dispozici také systém Profore Lite se sníženou kompresí. 

Kód Popis produktu Rozměr Prodejní jednotka 

66000015 PROFORE ANKLE DIA. < 18 cm ks

66000016 PROFORE ANKLE DIA. 18 – 25 cm ks

66000017 PROFORE ANKLE DIA. 25 – 30 cm ks

66000018 PROFORE ANKLE DIA. > 30 cm ks
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PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Novodvorská 136
142 00 Praha 4, Česká republika
Tel.: +420 221 595 111

lr@promedica-praha.cz
www.promedica-praha.cz

Smith & Nephew GmbH
Concorde Business Park 1/C/3
2320 Schwechat
Austria

www.smithnephew.at
www.smith-nephew.com
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