NÁPLAST DĚLENÁ HYDROGELOVÁ
na otlaky - puchýře - povrchní poranění - spáleniny
.
Hydrogelová náplast od ASO patří mezi hydrofilní prostředky, které jsou na jedné straně schopny rehydratovat
(zavodnit) suchou tkáň a na druhé straně absorbovat sekret (odvodnit). Vlastní hydrogel tvoří polštářek na ránu.
Jedná se o matrici obsahující vodu a další inertní látky isotonického charakteru, které dokáží správně reagovat
na charakter poškození kůže. Tyto vlastnosti náplast předurčují k širokému použití. Jejich indikace je tedy
možná jak na rány se suchou spodinou tak na rány mírně exsudativní.

Na základě smluvní objednávky
lze dodávat komponenty balené
po 10ti kusech v PE sáčku

Komponenta:
8595041649117 N. Hdrogelová 45 x 75

Komponenta:
8595041649100 N. Hydrogelová 38 x 60

Každé balení v papírové krabičce obsahuje
náplasti v plastovém sáčku. To umožní
jejich uchování v neporušeném stavu;
každý má jistě zkušenost s rozpadlou
krabičkou a rozsypanými náplastmi.

8595041699808 N. Hydrogelová KRB 5

OBSAH: 5 ks náplasti 38 x 60 mm

Ukázka zevního obalu včetně
krycí fólie

Hydrogely se sestávají z polymerů nebo kopolymerů s vysokým
obsahem vody. Jsou vyráběny ve formě kompaktní a amorfní.
Náplasti jsou vhodné k rychlému ošetření povrchního poranění v
průběhu jakékoliv aktivní činnosti. Nesmáčivý film zabrání průniku
nečistot. Hydrogelový polštářek nepřilne k poranění a náplast lze
později odstranit bez stržení prvotně vytvořené hojící se vrstvy, nechat
poranění lehce zaschnout a ošetřit běžnou náplastí.

8595041699969 N. Hydrogelová MIX 5

OBSAH: 5 ks náplastí
(2 kusů 45 x 75 mm, 3 kusů 38 x 60 mm)

Návod: Poranění umyjte v pitné vodě a podle potřeby vydesinfikujte.
Osušte kůži po obvodu poranění a přelepte náplastí. Nejprve sejměte folii a přiložte náplast. Až po přiložení
sejměte krycí papír chránící tenký film náplasti.
Skladujte v suchu při teplotě 5 – 25 °C.
Distribuce pro ČR: PERCOM® spol. s r.o., Radyňská 27 – 29, 326 00 Plzeň, CZ14702631, INFO: 377 456 276,
e-mail: percom@centrum.cz, www.percom.cz. Výrobce: ASO Europe B.V., 6546 AS Nijmegen, Nizozemsko
Balení :
1.
2.
3.
4.
5.

Hydrogelová Esac 1
Hydrogelová KRB 5
Hydrogelová KRB 5
Hydrogelová MIX 5
Hydrogelová MIX 5

– 20 EU sáčku v bílé krabici, 36 bílých krabic v kartonu, karton 60x40x40cm= 720 EU sáčků
– 12 krabiček v bílé krabici, 36 bílých krabic v kartonu, karton 60x40x40 cm = 432 krabiček
– 60 krabiček v hnědé krabici, 8 hnědých krabic v kartonu, karton 60x40x40 cm = 480 krabiček
– 12 krabiček v bílé krabici, 36 bílých krabic v kartonu, karton 60x40x40 cm = 432 krabiček
– 60 krabiček v hnědé krabici, 8 hnědých krabic v kartonu, karton 60x40x40 cm = 480 krabiček

