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CovaWound™ Silicone Bordered (Lite)
Samolepící pěnové krytí s měkkým silikonem a okrajem

Absorpční atraumatické krytí složené z měkkého silikonového adheziva, které se nepřilepí na povrch rány 
a zabraňuje strhávání epidermálních buněk při převazu, absorpčního jádra z polyuretanové pěny a      
paropropustné polyuretanové vrstvy, která působí jako bariéra proti kapalinám a mikroorganizmům.

Třívrstvé atraumatické krytí

1. KONTAKTNÍ VRSTVA Z MĚKKÉHO SILIKONU
Usnadňuje aplikaci a retenci krytí na neporušenou kůži, přitom nepřilne do lůžka rány ani
nezpůsobuje trauma při odstraňování či strhávání nové tkáně.

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

3. PRODYŠNÁ POLYURETANOVÁ MEMBRÁNA
Působí jako bariéra proti vnějším kapalinám a kontaminaci.

Úroveň exsudátu

 Střední

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

1. ADHEZIVUM Z MĚKKÉHO SILIKONU

2. POLYURETANOVÁ PĚNA

3. PRODYŠNÁ
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Produktové Kódy a Rozměry:

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

5 x 5 2.5 x 2.5 10 1030505

7.5 x 7.5 4.5 x 4.5 10 1037575

5 x 12.5 3 x 8.5 10 1030512

10 x 10 6.5 x 6.5 10 1031010

Indikace použití
Krytí CovaWound™ Silicone (Lite) je určeno k léčbě lehkých až středně exsudujících ran, jako jsou 
dekubity, bércové vředy, vředy na chodidlech, traumatické a chirurgické rány, povrchové popáleniny a 
popáleniny druhého stupně.

Pokyny k použití
• Očistěte oblast rány běžným prostředkem určeným na čištění ran.
• Důkladně osušte okolí rány.
• Odstraňte ochrannou fólii a adhezivní stranu krytí aplikujte na ránu. Krytí nenatahujte.
• Pro dosažení nejlepších výsledků by měl polštářek pěnového krytí CovaWound™ s měkkým 

silikonem a okrajem překrýt okraje rány nejméně o 2 cm.
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