
CovaWound™ Foam Border
Nepřilnavé pěnové krytí s adhesivním okrajem

1. ADHESIVNÍ, PRODYŠNÁ
POLYURETANOVÁ
FÓLIE

2. VYSOCE ABSORPČNÍ
POLYURETANOVÁ PĚNA

3. SVRCHNÍ PRODYŠNÝ
POLYURETANOVÝ FILM

Neadherentní pěnové krytí s třívrstvou konstrukcí z vysoce absorpční polyuretanové pěny, prodyšným 
polyuretanovým filmem a přilnavé polyuretanové fólie. Absorpční jádro z polyuretanové pěny je navrženo tak, 
aby absorbovalo a zadržovalo exsudát, zatímco prodyšná vnější vrstva umožňuje odvádění vlhkosti z krytí. 
Vytvořením a udržováním vlhkého prostředí v ráně umožňuje krytí CovaWound™ Foam postupné hojení. 
Prodyšná růžová vnější vrstva chrání před tvorbou strupů, je voděodolná a chrání proti vnější kontaminaci.

Krytí CovaWound™ Foam je měkké, přizpůsobivé a poskytuje optimální prostředí pro vlhké hojení i vynikající 
pohodlí pacienta. S postupnou absorpcí exsudátu, může krytí CovaWound™ Foam mírně nabobtnat, ale 
nezanechává v ráně zbytky.

1. ADHESIVNÍ, PRODYŠNÁ POLYURETANOVÁ FÓLIE
Voděodolná, chrání před vnější kontaminací.

2. VYSOCE ABSORPČNÍ POLYURETANOVÁ PĚNA
Navržena tak, aby absorbovala a zadržovala exsudát a přitom udržovala vlhké prostředí v ráně.

3. SVRCHNÍ PRODYŠNÝ POLYURETANOVÝ FILM
Umožňuje odvádění vlhkosti z krytí.

Úroveň exsudátu

 Střední

Úroveň exsudátu označuje nejvyšší stupeň secernace, kterou může krytí pojmout.

www.hc-solutions.cz



Produktové Kódy a Rozměry

Rozměr krytí (cm) Rozměr polštářku Počet krytí v balení Číslo Produktu společnosti Covalon

15 x 15 10 x 10 10 2011010

15 x 20 10 x 15 10 2011015

Indikace použití
Krytí CovaWound™ Foam neulpívá na ráně. Je určeno pro léčbu mírně až středně exsudujících ran, jako 
jsou dekubity, diabetické vředy, bércové vředy  a vředy na chodidlech, popáleniny I. a II. stupně 
odběrové plochy štěpů kůže, traumatické rány a pooperační chirurgické rány.

Pokyny k použití

• Očistěte oblast rány běžným prostředkem určeným na čištění ran. 
• Jemně osušte okolní pokožku a ujistěte se, že na ní nejsou žádné nečistoty.
• Zvolte nejvhodnější velikost a tvar krytí (měl by o 2 cm přesahovat okraje rány).
• Vyjměte krytí z obalu.
• Z krytí odstraňte ochrannou fólii a aplikujte bílou stranu nepřilnavého pěnového krytí na ránu.
• Pevně přitiskněte adhezivní okraj k okolní kůži.
• Odstraňte zadní ochrannou fólii a vyhlaďte obvaz, aby zůstal pevně na svém místě.

Výhradní distributor:
HC solutions s.r.o.
Obránců míru 2146
Hranice I - Město
753 01 Hranice
+420 608 192 869
www.hc-solutions.cz CovaWound je ochranná známka společnosti Covalon Technologies Ltd
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