
Absorpčné alginátové krytie

Melgisorb® Plus je vysoko absorpčné krytie pre široké spektrum stredne  
a silne secernujúcich rán.

Hydrofilné alginátové vlákna

Mäkké sterilné krytie vyrobené z alginátových vláken

- Vynikajúca absorpcia – pre silne secernujúce rany

-  Vysoká pevnosť navlhko – umožňuje odstránenie  
v jednom kuse

-  Vysoká schopnosť retencie tekutín – minimalizuje  
riziko macerácie



Ako Melgisorb® Plus funguje 
Melgisorb® Plus absorbuje veľké množstvo exsudátu. Po 
jeho absorbovaní sa alginátové vlákna zmenia na mäkký 
gél, ktorý zaistí vlhké prostredie rany. Gél je potom možné 
vypláchnuť fyziologickým roztokom. 

Výhody Melgisorb® Plus
• Vysoká absorpcia

• Po zmene na gél nepriľne do lôžka rany

• Vhodný do hlbokých rán a fi stulí

• Pri styku s exsudátom tvorí gél

• Mäkký/ohybný/komfortný

• Môže byť zastrihnutý do požadovaného tvaru

• Nedráždi

Upozornenie
Melgisorb® Plus nie je určený na suché rany, popáleniny 
III. stupňa, alebo chirurgické implantáty.

V prípade príznakov infekcie postupujte v súlade s 
miestnymi doporučeniami

V prípade opakovaného použitia môžu byť vlastnosti 
výrobku zhoršené, prípadne hrozí riziko kontaminácie.

Doporučené použitie
Melgisorb® Plus je doporučený pre široké spektrum 
stredne a silne secernujúcich rán ako sú:

• Dekubity

• Vredy predkolenia

• Diabetické ulcerácie

• Odberové plochy

• Pooperačné rany

• Kožné lézie a ďalšie traumatické rany

K dispozícii na povrchové ako aj hlboké rany.

1. Vyberte vhodnú veľkosť Melgisorb® Plus (mierne 
väčšiu ako je veľkosť rany)

2. Priložte suchý  Melgisorb® Plus na vlhkú spodinu 
rany.

Povrchové rany: Vyberte správnu veľkosť krytia, aby 
ste mohli prekryť celú plochu rany.

Hlboké rany a dutiny: Odstrihnite vhodný kus krytia 
určeného do dutín a volne vyplňte ranu.

3. Zakryte a zaistite  Melgisorb® Plus vhodným 
sekundárnym krytím, napríklad  Mepilex® Border

Je možné použiť aj kompresnú terapiu.

Ako používať Melgisorb® Plus:

Prehľad veľkostí Melgisorb® Plus

Číslo výrobku Veľkosť v cm Kusov
 v balení

Kusov 
v kartóne

252000 5 x 5 10 100

252200 10 × 10 10 100

252500 10 × 20 10 100

253500 3 × 45 5 50

Viac na www.molnlycke.com
Mölnlycke Health Care s.r.o., Hájkova 2747/22, 130 00 Praha 3. Tel: +420 221 890 517. 

The Mölnlycke Health Care, Mepilex® Border symbol a názov sú registrované obchodné značky 
spoločnosti Mölnlycke Health Care.


