
CovaWound™ Alginate
Alginátové krytí

KALCIOVÝ ALGINÁT

Primární krytí ran vyrobené z vápenaté soli kyseliny alginové (bohaté na kyselinu mannuronovou). Je 
to plochý netkaný polštářek nebo proužek pro aplikaci přímo na otevřené rány nebo do dutin.

Kontaktní krytí tvořené jednou vrstvou

Kalciový Alginát

Při kontaktu se sérem, exsudátem rány nebo roztoky obsahujícími sodné ionty se nerozpustný alginát 
vápníku částečně přemění na rozpustnou sodnou sůl a rychle se vytvoří měkký hydrofilní gel 
propustný pro plyny, který kopíruje kontury rány, vytváří mikro-klima, které usnadňuje hojení ran.

Úroveň exsudátu

 Silný

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

www.hc-solutions.cz



Produktové Kódy a Rozměry:

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

     5 x 5 5 3000505

    10 x 10 5 3001010

    15 x 15

5

3001515

2 x 30 Rope

5

3000230

Indikace použití
Krytí CovaWound™ Alginate lze použít na středně až silně exsudující rány, jako jsou popáleniny druhého 
stupně, odběrové plochy štěpů kůže, dekubity, arteriální, diabetické a venózní vředy, rány v dutinách, 
pooperační rány, traumatické rány a většinu dalších granulujících ran.

Pokyny k použití
• Před použitím krytí CovaWound™ Alginate by měla být rána důkladně očištěna prostředkem

určeným na čištění ran. Je-li potřeba, měla by být rána vyčištěna chirurgicky.
• Velikost krytí CovaWound™ Alginate by měla být o něco větší, než rána. Krytí CovaWound™

Alginate by mělo být používáno v hlubokých ranách.
• Krytí CovaWound™ Alginate lze zkrátit nebo složit tak, aby se vešlo do rány.
• Krytí CovaWound™ Alginate používejte na povrchové rány, hluboké rány by měly být volně

vyplněny krytím CovaWound™ Alginate, které nebude přesahovat okraje rány ani na okolní kůži.
• Krytí CovaWound™ Alginate překryjte dalším neokluzivním nebo částečně okluzivním krytím.

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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