
CovaWound™ Foam
NEPŘILNAVÉ PĚNOVÉ KRYTÍ

1. PRODYŠNÝ
POLYURETRANOVÝ 
FILM

2. VYSOCE ABSORPČNÍ
    POLYURETANOVÁ PĚNA

Nepřilnavé pěnové krytí, které se skládá ze dvou vrstev – vysoce savé polyuretanové pěny a prodyšného 
polyuretanového filmu. Absorpční jádro z polyuretanové pěny je navrženo tak, aby absorbovalo a zadržovalo 
exsudát, zatímco prodyšný vnější film umožňuje odpařování vlhkosti z krytí. Vytvořením a udržováním vlhkého 
léčebného prostředí umožňuje krytí CovaWound™ Foam postupné hojení. Prodyšný růžový vnější film chrání 
před tvorbou strupů, je voděodolný a chrání před vnější kontaminací.

Krytí CovaWound™ Foam je měkké a přizpůsobivé, vytváří optimální vlhké léčebné prostředí v ráně a 
maximální pohodlí pro pacienta. Vzhledem k tomu, že krytí CovaWound™ Foam absorbuje exsudát, může 
lehce nabobtnat, ale nezanechá v ráně žádné nečistoty.

1. PRODYŠNÝ POLYURETANOVÝ FILM
Umožňuje prostup vlhkosti z krytí. Je navržen tak, aby chránil před tvorbou strupů a je také
vodotěsný, chrání před vnější kontaminací.

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

Úroveň exsudátu

  Silný

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

www.hc-solutions.cz

Heel

Dvouvrstvé nepřilnavé krytí 



Produktové Kódy a Rozměry:

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

15 x 15 10 2001515

20 x 20 10 2002020

Indikace použití
Pěnové krytí CovaWound™ Foam neadheruje k ráně, a proto se doporučuje k použití na rány, které 
jsou obklopené citlivou kůží, například na žilní vředy. Je určeno pro léčbu středně až silně exsudujících 
ran, jako jsou dekubity, diabetické vředy, bércové vředy a vředy na chodidlech, povrchové popáleniny a 
popáleniny druhého stupně, odběrové plochy štěpů kůže, traumatické rány a pooperační chirurgické 
rány.

Pokyny k použití

• Očistěte oblast rány běžným fyziologickým roztokem nebo destilovanou vodou.
• Jemně osušte okolní pokožku a ujistěte se, že na ní nejsou žádné nečistoty.
• Zvolte nejvhodnější velikost a tvar krytí (mělo by o 2 cm přesahovat okraje rány).
• Vyjměte krytí z obalu.
• Odstraňte z krytí ochrannou fólii a aplikujte bílou stranu nepřilnavého pěnového krytí na ránu.
• Je možné použít retenční metodu, jako je připevnění k neporušené kůži nebo lokální fixaci pomocí

vhodného obinadla nebo transparentního filmového krytí.

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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