
Hydrocoll
Pansament hidrocoloidal

Instruc]iuni de utilizare
Hydrocoll este un pansament hidrocoloidal, absor-
bant, autoadeziv, cu un strat extern din poliuretan 
care este permeabil pentru gaze [i impermeabil 
pentru lichide [i bacterii.
 
Propriet\]i [i mod de ac]iune
Hidrocoloidul absoarbe exsudatul din plagă (ran\) 
transformând-ul `n gel, astfel asigurând un mediu 
umed ce stimuleaz\ procesele de vindecare. Stratul 
de gel previne aderarea pansamentului de plag\. 
Schimbul pansamentului nu afecteaz\ ]esutul de 
granula]ie sau ]esutul epitelial [i nu creeaz\ discon-
fort  pentru pacient.
Marginile autoadezive ale Hydrocoll asigur\ o fixare 
bun\ pe orice tip de suprafa]\. Hydrocoll permite 
igiena personal\ zilnic\.

Indica]ii
Hydrocoll este indicat `n tratamentul pl\gilor cu 
exsudat minim pân\ la moderat.

Mod de aplicare
Alege]i dimensiunea [i forma corect\ de Hydrocoll. 
Pansamentul trebuie s\ dep\[easc\ cu câ]iva 
centimetri marginile pl\gii pentru a se fixa sigur pe 
plag\.

Hydrocoll/ Hydrocoll thin: `ndep\rta]i hârtia 
protectoare, aplica]i Hydrocoll pe plag\, potrivi]i 
marginile [i presa]i-le pentru o fixare bun\.

Hydrocoll trebuie schimbat la decolorarea vizibil\ a 
pansamentului [i formarea unei vezicule de m\rimea 
suprafe]ei pl\gii. Pentru a schimba pansamentul, 
dezlipi]i marginile Hydrocoll [i `ndep\rta]i cu grij\ 
`ntregul pansament. Pe plag\ r\mâne un strat de gel 
hidrocoloidal ce nu trebuie confundat cu puroiul. În 
acest caz, vindecarea pl\gii nu este afectat\, stratul 
de gel putând fi `ndep\rtat, dac\ este necesar.
În cazul pl\gilor necomplicate, Hydrocoll poate fi 
l\sat pe plag\ pân\ la 7 zile.

Contraindica]ii
Nu utiliza]i Hydrocoll `n escarele profunde cu extindere 
muscular\, tendinoas\ sau osoas\, pe pl\gi infectate 
sau `n cazul arsurilor de gradul III.

Precau]ii speciale 
Hydrocoll poate fi eficient numai dup\ o evaluare 
medical\ a pacientului [i a st\rii pl\gii. Tratamentul 
cu Hydrocoll nu poate `nlocui tratamentul afec]iunii 
de baz\ care a condus la cronicizarea pl\gii.

Instruc]iuni generale
A se depozita la temperaturi sub 30° C. 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.

Hydrocoll
5 x 5cm      cutii cu 10 pansamente
7,5 x 7,5cm     cutii cu 10 pansamente
10 x 10cm       cutii cu 10 pansamente
15 x 15cm       cutii cu 5 pansamente
20 x 20cm  cutii cu 5 pansamente
Concave, 8 x 12 cm     cutii cu 10 pansamente
Hydrocoll thin
10 x 10cm       cutii cu 10 pansamente
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