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Paski Steri-Strip 6 x 38mm
Cena: 6,48 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

dostępny

Producent

3M

Opis produktu

Paski do zamykania ran Steri-Strip 6 x 38mm
Sterylne paski do zamykania ran w rozmiarze 6mm x 38mm - opakowanie 6 szt.
Przeznaczone do bezurazowego zamykania ran.
Wskazane do zaopatrywania ran urazowych i pooperacyjnych.
zamykają rany cięte
ograniczają (w niektórych przypadkach) konieczność szycia rany
sterylne
Paski do zamykania ran Steri-Strip nadają się do zamykania niewielkich ran.
Mogą być stosowane samodzielnie (jako pierwotne zamknięcie rany) oraz w połączeniu ze szwami chirurgicznymi lub staplerami.
Paski Steri-Strip polepszają warunki gojenia rany, zmniejszają ryzyko wystąpienia infekcji, zwiększają komfort pacjenta i obniżają koszty
leczenia.
Jak stosować?
Przed zastosowaniem pasków skóra powinna być czysta, sucha i odtłuszczona.
Nie należy stosować pasków pod naprężeniem.
Skórę należy oczyścić w promieniu przynajmniej 5 cm od brzegów rany.
Otworzyć opakowanie przez odciągnięcie wolnych brzegów, zagiąć brzeg wewnętrznego opakowania wzdłuż perforowanego
brzegu i oderwać krawędź. Wyjmować paski pod kątem 45 stopni do opakowania.
Zbliżyć do siebie oba brzegi rany używając palców lub pensety.
Zamocować pierwszy pasek pośrodku rany, najpierw po jednej stronie, a następnie po drugiej. W czasie przyklejania nie
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stosować naprężenia.
Przy większych ranach podzielić rany na sektory. Redukuje to naprężenie pasków i ułatwia zbliżenie brzegów rany. Jeśli skóra
jest wilgotna, należy najpierw ją osuszyć.
Paski powinny być rozmieszczone w niewielkich odstępach od siebie (ok. 3 mm), aby umożliwić odpowiedni drenaż.
Jeśli brzegi rany zachodzą na siebie pod pierwszym lub paru pierwszych paskach należy je usunąć i zastąpić nowymi.
Zamocować dodatkowe paski równolegle do brzegów rany (ok. 1,25 cm od cięcia) tworząc układ przypominający drabinę w celu
bardziej równomiernego rozkładu naprężeń.
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