
Hydrosorb Gel
Hidrogel în sering\

Indica]ii generale
Hydrosorb Gel este un gel steril, clar, cu o consisten]\ 
vâscoas\, compus din ap\ de compozi]ie electrolitic\ 
pe baz\ de solu]ie Ringer, glicerin\, hidroxietilcelulo-
z\, celuloz\ [i carbomer. Hydrosorb gel nu con]ine 
polietilenglicol.
 
Propriet\]i [i mod de ac]iune
Hydrosorb gel asigur\ un mediu umed la nivelul 
pl\gii (r\nii), stimulând astfel procesul de vindecare.
~n func]ie de condi]ia pl\gii, Hydrosorb gel `nmoaie 
]esutul necrotic, faciliteaz\ `ndep\rtarea ]esutului 
mort [i ̀ nglobeaz\ exsudatul [i reziduurile celulare ̀ n 
cazul pl\gilor cu secre]ii reduse.
Hydrosorb Gel poate fi `ndep\rtat prin cl\tire cu 
solu]ie Ringer sau cu o alt\ solu]ie steril\, f\r\ a  
distruge ]esutul nou format sau a afecta restul pl\gii.
În momentul `nceperii tratamentului cu Hydrosorb 
Gel, ocazional, poate ap\rea extinderea suprafe]ei 
pl\gii din cauza elimin\rii resturilor de ]esut deja 
distrus. În general, acesta este `ns\ considerat un 
semn al debutului procesului de vindecare.

Indica]ii
Hydrosorb Gel este indicat pentru tratamentul 
r\nilor superficiale [i adânci, ca de ex. ulcere [i pl\gi 
de alte etiologii, cu secre]ii minime.
Gelul poate fi utilizat pentru `nmuierea [i hidratarea 
]esutului necrotic. Asigurând un mediu umed la 
nivelul suprafe]ei pl\gii, Hydrosorb gel sus]ine proce-
sul endogen de debridare, facilitând `ndep\rtarea 
]esutului necrotic [i a resturilor celulare.

Instruc]iuni de folosire

1. Aplicarea Hydrosorb gel
•Cl\ti]i plaga cu solu]ie Ringer sau cu o alt\ solu]ie 
steril\ adecvat\. Tampona]i cu grij\ pielea din jur 
pentru a ob]ine o suprafa]\ uscat\

•Desigila]i ambalajul de plastic [i `ndep\rta]i capacul 
de protec]ie din vârful seringii

•Apropia]i capul seringii de baza pl\gii f\r\ a o 
atinge [i aplica]i Hydrosorb gel `ntr-un strat de 
aprox. 5 mm

•Acoperi]i plaga cu un pansament secundar adecvat
•Este interzis\ utilizarea con]inutului din sering\ 
pentru pacien]i diferi]i

2. Îndep\rtarea Hydrosorb gel
•Hydrosorb gel poate fi `ndep\rtat din plag\ prin 
cl\tirea cu solu]ie Ringer sau cu o alt\ solu]ie steril\ 
adecvat\

•Frecven]a schimb\rii pansamentului depinde de 
starea pl\gii

•Hydrosorb gel poate fi l\sat `n plag\ pân\ la 3 zile
•Hydrosorb gel trebuie schimbat dac\ secre]iile din 
plag\ trec `n pansamentul secundar

Contraindica]ii
•Hydrosorb Gel nu se utilizeaz\ `n cazul pacien]ilor 
cu intoleran]\ la gel sau la una dintre componentele 
sale.

•Nu se recomand\ pentru arsuri de gradul III.

Precau]ii speciale 
•Exclusiv pentru uz extern
•În cazul pl\gilor infectate se impune supraveghere 
medical\ [i un tratament sistemic adecvat. În acest 
caz, schimbul pansamentului trebuie efectuat `n 
func]ie de recomandarea medicului. Tratamentul 
pl\gilor infectate cu Hydrosorb gel poate fi continuat 
sub supraveghere medical\.

Instruc]iuni generale
P\stra]i `ntr-un loc uscat, la temperaturi `ntre 5° [i  
40° C f\r\ a expune produsul la soare. Nu congela]i 
con]inutul. Nu utiliza]i produsul dac\ seringa este 
deteriorat\ sau capacul este perforat. Nu  
resteriliza]i. Nu l\sa]i la `ndemâna copiilor.

Forme de prezentare
Sering\ de 15 ml

Produc\tor
PAUL HARTMANN AG
89522 – Heidenheim
Germania

Importator
SC PAUL HARTMANN SRL
Str. Arany Janos nr 46, etaj 1
RO-540 045 Târgu Mure[
România



Indica]ii generale
Hydrosorb Gel este un gel steril, clar, cu o consisten]\
vâscoas\, compus din ap\ de compozi]ie electrolitic\
pe baz\ de solu]ie Ringer, glicerin\, hidroxietilcelulo-
z\, celuloz\ [i carbomer. Hydrosorb gel nu con]ine 
polietilenglicol.

Propriet\]i [i mod de ac]iune
Hydrosorb gel asigur\ un mediu umed la nivelul 
pl\gii (r\nii), stimulând astfel procesul de vindecare.
~n func]ie de condi]ia pl\gii, Hydrosorb gel `nmoaie
]esutul necrotic, faciliteaz\ `ndep\rtarea ]esutului
mort [i ̀ nglobeaz\ exsudatul [i reziduurile celulare `n 
cazul pl\gilor cu secre]ii reduse.
Hydrosorb Gel poate fi `ndep\rtat prin cl\tire cu 
solu]ie Ringer sau cu o alt\ solu]ie steril\, f\r\ a  
distruge ]esutul nou format sau a afecta restul pl\gii.
În momentul `nceperii tratamentului cu Hydrosorb 
Gel, ocazional, poate ap\rea extinderea suprafe]ei 
pl\gii din cauza elimin\rii resturilor de ]esut deja 
distrus. În general, acesta este `ns\ considerat un 
semn al debutului procesului de vindecare.

Indica]ii
Hydrosorb Gel este indicat pentru tratamentul 
r\nilor superficiale [i adânci, ca de ex. ulcere [i pl\gi 
de alte etiologii, cu secre]ii minime.
Gelul poate fi utilizat pentru `nmuierea [i hidratarea 
]esutului necrotic. Asigurând un mediu umed la 
nivelul suprafe]ei pl\gii, Hydrosorb gel sus]ine proce-
sul endogen de debridare, facilitând `ndep\rtarea
]esutului necrotic [i a resturilor celulare.

Instruc]iuni de folosire

1. Aplicarea Hydrosorb gel
•Cl\ti]i plaga cu solu]ie Ringer sau cu o alt\ solu]ie 
steril\ adecvat\. Tampona]i cu grij\ pielea din jur 
pentru a ob]ine o suprafa]\ uscat\

•Desigila]i ambalajul de plastic [i `ndep\rta]i capacul 
de protec]ie din vârful seringii

•Apropia]i capul seringii de baza pl\gii f\r\ a o 
atinge [i aplica]i Hydrosorb gel `ntr-un strat de 
aprox. 5 mm

•Acoperi]i plaga cu un pansament secundar adecvat
•Este interzis\ utilizarea con]inutului din sering\
pentru pacien]i diferi]i

2. Îndep\rtarea Hydrosorb gel
•Hydrosorb gel poate fi `ndep\rtat din plag\ prin
cl\tirea cu solu]ie Ringer sau cu o alt\ solu]ie steril\
adecvat\

•Frecven]a schimb\rii pansamentului depinde de
starea pl\gii

•Hydrosorb gel poate fi l\sat `n plag\ pân\ la 3 zile
•Hydrosorb gel trebuie schimbat dac\ secre]iile din
plag\ trec `n pansamentul secundar

Contraindica]ii
•Hydrosorb Gel nu se utilizeaz\ `n cazul pacien]ilor
cu intoleran]\ la gel sau la una dintre componentele 
sale.

•Nu se recomand\ pentru arsuri de gradul III.

Precau]ii speciale 
•Exclusiv pentru uz extern
•n cazul pl\gilor infectate se impune supraveghere 
medical\ [i un tratament sistemic adecvat. În acest 
caz, schimbul pansamentului trebuie efectuat `n 
func]ie de recomandarea medicului. Tratamentul 
pl\gilor infectate cu Hydrosorb gel poate fi continuat 
sub supraveghere medical\.

Instruc]iuni generale
P\stra]i `ntr-un loc uscat, la temperaturi `ntre 5° [i 
40° C f\r\ a expune produsul la soare. Nu congela]i 
con]inutul. Nu utiliza]i produsul dac\ seringa este 
deteriorat\ sau capacul este perforat. Nu 
resteriliza]i. Nu l\sa]i la `ndemâna copiilor.

Forme de prezentare
Sering\ de 15 ml

Produc\tor
PAUL HARTMANN AG
89522 – Heidenheim
Germania

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


