
CovaWound™ Sacral
Samolepící pěnové krytí s měkkým silikonem a okrajem

1. JEMNÉ SILIKONOVÉ ADHEZIVUM

2. ABSORPČNÍ
POLYURETANOVÁ PĚNA

3. OBOUSTRANNĚ ABSORPČNÍ
NETKANÁ TEXTILIE

4. ABSORPČNÍ VLÁKNA

5. PAROPROPUSTNÁ
POLYURETANOVÁ
MEMBRÁNA

Samolepící pěnové kratí s měkkým silikonem s integrovaným měkkým silikonovým lemem umožňující fixaci 
bez nutnosti sekundární fixace nebo bandáže.
Krytí absorbuje mírný až silný exsudát, udržuje vlhké prostředí v ráně a zabraňuje strhávání epidermálních 
buněk nebo bolesti při převazech. Vysoce přizpůsobivý a snadno aplikovatelný silikonový povrch umožňuje 
snadnou aplikaci krytí a umístění na ránu.
Měkký silikonový okraj umožňuje snadnou aplikaci i případnou reaplikaci na ránu.

Pětivrstvé atraumatické krytí

1. JEMNÉ SILIKONOVÉ ADHEZIVUM
Usnadňuje aplikaci  a reaplikaci krytí na neporušenou kůži. Silikonová vrstva se nepřilepí do lůžka rány
ani nezpůsobuje trauma a strhávání nově vytvořené tkáně při převazech.

2. ABSORPČNÍ POLYURETANOVÁ PĚNA
Navržena tak, aby rychle absorbovala přebytečný exsudát při zachování vlhkého prostředí v ráně.

3. OBOUSTRANNĚ ABSORBČNÍ NETKANÁ TEXTILIE
Efektivně rozptyluje exsudát horizontálně, aby se maximalizovala "zamykatelná" absorpční kapacita
vrstvy absorpčních vláken.

4. ABSORPČNÍ VLÁKNA
Jsou navržena tak, aby "zablokovala" exsudát a zabraňovala okolní maceraci kůže.

5. PAROPROPUSTNÁ POLYURETANOVÁ MEMBRÁNA
Polyuretanová membrána propustná pro páry, která působí jako bariéra proti kapalinám a mikroorganizmům.

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

15 x 17 sacrum 10 1051517

Indikace použití
CovaWound™ Sacral je indikován pro léčbu středně těžkých až silně exsudujících ran, jako jsou bércové 
vředy a vředy na chodidlech, dekubity, traumatické a chirurgické rány a popáleniny I. a II. 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 okraj polštářku krytí CovaWound™ Sacral přesahovat 

okraje rány nejméně o 2 cm.

CovaWound™ Advanced Wound Care Portfolio
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