
Krytie z hydrovlákna

• Vysoká retencia zabraňuje úniku tekutiny a macerácii 
• Vysoká pevnosť v ťahu pre jednoduché odstránenie krytia v jednom kuse 
• Absorbuje a uzamkne exsudát, krv a baktérie 
• Vysoko savé krytie aj pod kompresiou 
• Mäkké a prispôsobivé krytie pre jednoduché použitie

Vysoká retenčná schopnosť 

• Zabraňuje úniku tekutiny 

• Zabraňuje macerácii 

• Absorbuje a uzamkne exsudát, 
krv a baktérie

Hydrovlákno

• Vynikajúca pevnosť vlákien 
v ťahu 

• Odstránenie krytia v jednom 
kuse 

• Šetrí čas ošetrujúcemu 
personálu a zvyšuje komfort 
pacienta



Ako používať Exufiber

Ako Exufiber funguje
Exufiber je sterilné netkané krytie vyrobené z vysoko savých 
vlákien polyvinyalkoholu. Pri styku s exsudátom z rany sa 
Exufiber mení v gél, ktorý prispieva k vytváraniu vlhkého 
prostredia v rane a ľahkému odstráneniu pri preväzoch. 
Exufiber absorbuje a uzakmne exsudát z rany. K dipozícii vo 
viacerých rozmeroch. 

Výhody krytia Exufiber
• Vysoká pevnosť v ťahu pre jednoduché odstránenie 

v jednom kuse pri preväzoch 
• Vysoká retenčná kapacita ako prevencia presiaknutia 

exsudátu a následnej macerácie 
• Absorbuje a uzamkne exsudát, krv a baktérie 
• Vysoko absorpčné aj pod kompresnou terapiou 
• Mäkké a prispôsobivé krytie pre jednoduché použitie 
• Môže byť ponechaný na mieste po dobu až 7 dní  

a v prípade odberových plôch až 14 dní

UPOZORNENIE
Všetky rany je potrebné kontrolovať. V prípade klinických 
známok infekcie sa poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom 
o najvhodnejšom postupe. Exufiber nie je vhodný pre suché 
rany či hlboké popáleniny. V prípade, že krytie vyschne 
a je ťažké ho pri preväze odstrániť, navlhčite ho v súlade 
s miestnymi postupmi (napr. Fyziologický roztok, sterilná 
voda) a nechajte odmočiť kým sa nedá ľahko nadvihnúť. 
Premena Exufiberu v gél môže trvať niekoľko minút. Krytie 
potom jemne odstráňte.

Použitie
Exufiber je určený na široký rad exsudujících rán:

• Vredy predkolenia a vredy spojené s diabetickou nohou
• Dekubity 
• Popáleniny II.stupňa 
• Chirurgické rany - Odberové plochy 
• Malígne rany 
• Kožné lézie a iné traumatické rany

1.  Očistite ranu fyziologickým roztokom alebo vodou. 
Dôkladne osušte okolitú kožu.

2.  Aplikujte Exufiber na 
ranu

2.  Tamponádu vložte 
voľne do rany aby mala 
priestor k absorpcii 
exsudátu

3.  Zafixujte alebo prekryte vhodným sekundárnym 
obväzom.   
Môže byť použité aj adhezívne krytie. Exufiber 
môže byť použitý aj pod kompresnú terapiu.

Platí pre plošné krytie aj krytie určené do dutín.

Prehľad veľkostí Exufiber (sterilné balenie)

Viac nájdete na www.molnlycke.com alebo www.molnlycke.cz
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603301 10x10 10 40

603302 15x15 10 60

603303 20x30 5 20

603304 2x50 5 20
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