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CovaWound™ Hydrocolloid Thin/Transparent
Hydrokoloidní krytí

Absorpční hydrokoloidní matrice laminovaná na prodyšném podkladu z polyuretanové fólie.

Hydrokoloidní matrice absorbuje exsudát a vytvoří soudržný gel, zatímco prodyšná polyuretanová fólie 
zajišťuje vysoký stupeň prostupu vlhkosti. Kombinace těchto dvou vlastností zaručuje, že krytí 
CovaWound™ Hydrocolloid poskytuje optimálně vlhké prostředí v ráně.

Dvouvrstvé krytí

1. SVRCHNÍ PRODYŠNÝ POLYURETANOVÝ FILM
Zajišťuje vysoký stupeň prostupu vlhkosti. Je navržen tak, aby chránil ránu před vnější
kontaminací.

2. ABSORPČNÍ HYDROKOLOIDNÍ MATRICE
Absorbuje exsudát a vytvoří soudržný gel, který vytváří optimálně vlhké prostředí v ráně.

Úroveň exsudátu

  Mírná

Úroveň exsudátu označuje nejvyšší stupeň secernace, kterou může krytí pojmout.
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Produktové Kódy a Rozměry

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

10 x 10 10 5201010

Indikace použití

Krytí CovaWound™ Hydrocolloid je určeno pro léčbu lehce secernujících ran, jako jsou dekubity,  
bércové vředy, vředy na chodidlech, povrchové popáleniny a popáleniny druhého stupně, odběrové 
plochy štěpů kůže,diabetické vředy, pooperační rány a odřeniny. Krytí CovaWound™ Hydrocolloid 
může být také použito na malé rány na konci léčebné fáze.

Pokyny k použití
• Očistěte oblast rány běžným prostředkem určeným na čištění ran.
• Jemně osušte okolí rány a ujistěte se, že na něm nejsou žádné nečistoty.
• Zvolte nejvhodnější velikost a tvar krytí (mělo by o 2 cm přesahovat okraje rány).
• Odstraňte větší díl ochranné fólie z krytí.
• Střed obnažené části krytí položte přes ránu.
• Dávejte pozor, abyste se nedotkli adhezivního povrchu, aby nedošlo ke kontaminaci.
• Odstraňte menší díl ochranné fólie z krytí a aplikujte.
• Dokončete aplikaci krytí a zkontrolujte, že okraje krytí dobře přilnuly. Až se krytí zahřeje, jeho 

přilnavost se ještě zvýší. Pokud to bude třeba, můžete okraje přelepit zdravotnickou páskou, aby 
se nevyhrnovaly.
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CovaWound je ochranná známka společnosti Covalon Technologies Ltd.
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