
HydroTac, pansament din spum\
poliuretanic\, cu strat de hidrogel

Instruc]iuni de utilizare
HydroTac este un pansament din spum\ poliureta-
nic\ permeabil pentru gaze dar impermeabil pentru 
fluide [i germeni. Stratul de contact cu plaga (rana) 
este impregnat cu hidrogel. Hidrogelul este constituit 
dintr-un polimer hibrid de poliuree cu poliuretan, ce 
con]ine polipropilen glicol.
HydroTac comfort prezint\ suplimentar margini autoa-
dezive.
 Propriet\]i [i mod de ac]iune
HydroTac absoarbe exsudatul `n exces [i men]ine 
mediul umed, stimulând procesul de vindecare al 
pl\gii. Stratul de gel aflat `n contact cu plaga `mpie-
dic\ lipirea pansamentului [i permite schimbarea 
acestuia f\r\ durere [i f\r\ a l\sa reziduuri `n plag\.
Indica]ii
HydroTac este indicat `n tratamentul pl\gilor cu 
exsudat sc\zut pân\ la moderat `n faza de granula]ie
[i epitelizare.

Mod de aplicare
Selecta]i m\rimea pansamentului HydroTac astfel 
`ncât pansamentul s\ dep\[easc\ marginile pl\gii cu 
cca. 1-2 cm. HydroTac poate fi t\iat la dimensiunea 
corespunz\toare cu o foarfec\ steril\.
Se `ndep\rteaz\ folia transparent\ protectoare marcat\ 
cu pa[ii 1,2, se aplic\ pansamentul cu stratul impregnat cu 
gel pe plag\. Propriet\]ile autoadezive ale pansamentului 
HydroTac fac pansamentul u[or de aplicat.
Pansamentul necesit\ fixare secundar\ cu plasture sau 
fa[\ de fixare (Omnifix elastic, Peha-haft).
HydroTac comfort: se `ndep\rteaz\ folia transparent\ 
protectoare urm\rind pa[ii 1 [i 2, se aplic\ pansamentul cu 
stratul impregnat cu gel pe plag\ [i se preseaz\ marginile 
adezive (aten]ie! nu aplica]i presiune direct pe plag\). 
Se `ndep\rteaz\ folia protectoare superioar\ 
urm\rind pa[ii 3 [i 4.
Asigurați-vă că întreaga plagă expusă este acoperită de 
pansament. Pentru plăgile fisurate sau profunde se 
recomandă tratamentul cu alte produse mai adecvate 
(ex. Hydrosorb Gel sau Sorbalgon).
Schimbul pansamentului se realizeaz\ ori de câte ori
este indicat de starea clinic\ sau când exsudatul 
devine vizibil pe marginile pansamentului.
Contraindica]ii
HydroTac nu trebuie folosit la pacien]ii alergici la unul
din componentele sale.
Precau]ii speciale 
~nainte de a trata o plag\ cu tendin]\ cronic\ (vindecare 
`ntârziat\) trebuie efectuat\ mai ̀ ntâi o evaluare medical\ 

a pl\gii [i stabilit\ cauza evolu]iei cronice a pl\gii.

Tratamentul cu HydroTac nu poate `nlocui tratamentul 
cauzei bolii de baz\ (vindecarea `ntârziat\ a pl\gii).
~n cazul pl\gilor infectate, cu expunere osoas\ sau de
tendoane, HydroTac poate fi folosit numai sub 
observa]ia medicului curant.
HydroTac poate fi folosit `n arsurile de gradul II [i III
numai cu supervizarea medicului curant [i numai 
dup\ debridarea ]esutului necrotic sau tratament 
chirurgical.
A nu se folosi HydroTac `n combina]ie cu substan]e
oxidante precum solu]ie hypoclorit\ sau hidrogen
peroxid! Acestea pot ataca pansamentul!

Instruc]iuni generale
Depozitare la temperatura camerei (nu mai mult de
40° C), `n locuri uscate.
Con]inut steril - dac\ ambalajul nu este deteriorat.
A nu se resteriliza.
A nu se l\sa la `ndemâna copiilor!

Forme de prezentare
Ambalat steril, individual.
HydroTac
Ø 6cm    cutie cu 10 pansamente
10 x 10cm   cutie cu 10 pansamente
10 x 20cm   cutie cu 3 pansamente
HydroTac Comfort
8 x 8cm    cutie cu 10 pansamente
12,5 x 12,5cm   cutie cu 10 pansamente
20 x 20cm   cutie cu 3 pansamente

Produc\tor
PAUL HARTMANN AG
89522 – Heidenheim
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Produc\tor
PAUL HARTMANN AG
89522 – Heidenheim

Importator
SC PAUL HARTMANN SRL
Str. Giacomo Puccini nr. 8A, 
etaj 2, RO - 020 194 București
România

Modalit\ţi de utilizare
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