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CovaWound™ SuperAbsorbent
SuperAbsorpční krytí s okrajem

1. TEKUTINU-ZADRŽUJÍCÍ
NETKANÁ SVRCHNÍ VRSTVA

2. SUPERABSORPČNÍ
POLYMEROVÉ (SAP) JÁDRO

3. MĚKKÁ HYDROFILNÍ
KONTAKTNÍ VRSTVA

Krytí CovaWound™ SuperAbsorbent se skládá z měkké polyethylenové (PE) kontaktní vrstvy  
určené ke styku s ránou, polyuretanové (PU) pěny s polymerem SuperAbsorbent (SAP, polyakrylát), 
který zajišťuje vynikající absorpci tekutin a vrchní vrstvy z netkaných vláken. Neadherující hydrofilní 
kontaktní vrstva na ráně umožňuje přenos tekutiny do jádra SAP, které ji uzavírá, čímž se snižuje 
riziko macerace rány a okolní tkáně.

Třívrsvé kapilární krytí

1. TEKUTINU-ZADRŽUJÍCÍ NETKANÁ SVRCHNÍ VRSTVA
Působí jako bariéra a zabraňuje protékání exsudátu.

2. SUPERABSORPČNÍ POLYMEROVÉ (SAP) JÁDRO
Uzamkne tekutinu i pod tlakem, čímž se sníží riziko macerace rány a okolní tkáně.

3. MĚKKÁ HYDROFILNÍ KONTAKTNÍ VRSTVA
Umožňuje přenos tekutiny do jádra SAP.

Úroveň exsudátu

 Silný

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



Produktové Kódy a Rozměry:

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

10

15 x 15 10 4001515

10

10 x 10 4001010

20 x 30 4002030

Indikace použití
Krytí CovaWound™ SuperAbsorbent je určeno pro léčbu středně až silně exsudujících ran, jako jsou 
bércové vředy, vředy na chodidlech, traumatické a chirurgické rány a popáleniny prvního a druhého 
stupně.

Pokyny k použití
• Očistěte oblast rány běžným prostředkem určeným na čištění ran.
• Důkladně osušte okolí rány.
• Zvolte nejvhodnější velikost a tvar krytí (mělo by o 2 cm přesahovat okraje rány).
• Vyjměte krytí z obalu a bílou, nepřilnavou hydrofilní stranou jej aplikujte na ránu.
• Pomocí vhodného obinadla nebo náplasti krytí zafixujte.

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.

CovaWound™  
Silicone Border &  
Silicone Border Lite

CovaWound™ 
Foam

CovaWound™  
Silicone & Silicone Lite

CovaWound™  
Adhesive Foam

CovaWound™ 
Alginate

CovaWound™  
SuperAbsorbent

CovaWound™ 
Sacral

CovaWound™  
Hydrocolloid &  
Hydrocolloid Thin/
Transparent

CovaWound™ Advanced Wound Care Portfolio




