BACTIGRAS◊
Klórhexidin acetát tartalmú tüllkötszer
STERIL Egyszeri használatra. Gamma besugárzással sterilizált.
Nem használható fel, ha a csomagolás nyitott vagy sérült.
Száraz helyen tárolandó (<25°C)!
Leírás
A BACTIGRAS 0,5% klórhexidin acetátot tartalmazó fehér lágyparaffinnal impregnált lenvászonból készült kötszer.
A kötszer kiszerelése kétféle: vagy egyesével csomagolt kötszer
található tekercs.
Hatásmechanizmus
bejutását a felszívóképessé
-pozitív, illetve a Gram-negatív baktériumok ellen
hosszantartó hatást eredményez.
Javallatok
A BACTIGRAS csak lokális kezelés céljára használható.
kezeléssel együttesen javasolt. A BACTIGRAS az alábbi sebek esetén használható:
• kisebb égések és forrázások,
dések, horzsolások és egyéb hámhiánnyal járó sebek,
-transzplantáció adó-, illetve fogadóoldala
• lábszárfekélyek.
Használati utasítás
1. A szokásos
2.
issa fel a tasakot. (vagy tépje le a tekercses csomagolás végét)
3.
4. Egyetlen rétegben fektesse a terméket közvetlenül a sebfelületre.
5.
6.
A csere gyakorisága a klinikai körülmények függvénye: napi több alkalom és heti két alkalom között váltakozhat.
7. Ha a kötés hozzátapad a sebhez, óvatosan áztassa le steril sóoldat segítségével.
Óvintézkedések a használat során
A BACTIGRAS nem használható a teljes testfelület 10%-át meghaladó felületen.
A termék nem használható olyan betegeknél, akik allergiásak a klórhexidinre. Dermatitis, irritáció, illetve fényérzékenységi tünetek
A termék a szemmel, a középfüllel, az agyhártyával és az agyszövettel ne érintkezzen!
kálium jodiddal.
sználata oxidáló hatású sebtisztítószerekkel (például Eusol, hidrogén peroxid, illetve
jódtartalmú oldatok).

A Bactigras rendelkezésre álló méretei és kiszerelései:
Kód
7456
7457
66003650
66003661
7461
66007505

Méret
5 cm x 5 cm
10 cm x 10 cm
10 cm x 10 cm
10cm x 40 cm
15 cm x 20 cm
15 cm x 1 m

Kiszerelés
50 db /doboz
10 db /doboz
50 db/doboz
10 db /doboz
10 db / doboz
12 db /doboz
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