
Absorpční alginátové krytí

Melgisorb® Plus je vysoce absorpční krytí pro široké spektrum středně  
až silně secernujích ran.

Hydrofilní alginátová vlákna

Měkké sterilní krytí vyrobené z alginátových vláken

 - Vynikající absorpce - pro silně secernující rány

 -  Vysoká pevnost za vlhka - umožňuje odstranění  
v jednom kuse

 -  Vysoká schopnost retence tekutin - minimalizuje  
riziko macerace



Jak Melgisorb® Plus funguje 
Melgisorb® Plus absorbuje velké množství exsudátu. Po 
jeho absorbování se alginátová vlákna změní v měkký gel, 
který v ráně zajistí vlhkké prostředí. Gel lze poté snadno 
vypláchnout fyziologickým roztokem. 

Výhody Melgisorb® Plus
• Vysoká absorpce

• Po zgelovatění nepřilne do lůžka

• Vhodný i do hlubokých ran a píštělí

• Při styku s exsudátem vytváří gel

• Měkký/ohebný/komfortní

• Může být zastřižen do požadovaného tvaru

• Nedráždí

Upozornění
Melgisorb® Plus není určen pro suché rány, popáleniny 
III.stupně či chirurgické implantáty.

V případě známek infekce postupujte v souladu s místními 
doporučeními.

V případě opakovaného použití můžou být vlastnosti 
výrobku zhoršeny, případně hrozí riziko kontaminace.

Doporučené použití
Melgisorb® Plus je doporučen pro široké spektrum 
středně až silně secernujících ran jako jsou:

• Dekubity

• Bércové vředy

• Diabetické ulcerace

• Odběrové plochy

• Pooperační rány

• Kožní léze a další traumatické rány

K dispozici jak pro povrchové tak hluboké rány.

1. Vyberte vhodnou velikost Melgisorb® Plus (mírně 
větší než je velikost rány)

2. Přiložte suchý Melgisorb® Plus na vlhkou 
spodinu rány.

Povrchové rány: Vyberte správnou velikost krytí  
abyste mohli pokrýt celou plochu rány.

Hluboké rány a dutiny: Odstřihněte vhodný kus 
krytí určeného do dutin a volně ránu vyplňte.

3. Zakryjte a zajistěte Melgisorb® Plus vhodným 
sekundárním krytím, např. Mepilex® Border.

Možno použít i kompresní terapii.

Jak používat Melgisorb® Plus:

Přehled velikostí Melgisorb® Plus

Číslo výrobku Velikost v cm Ks v balení Ks v kartonu

252000 5 x 5 10 100

252200 10 × 10 10 100

252500 10 × 20 10 100

253500 3 × 45 5 50
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