
 

 

Leukomed® Sorbact®  

Dostupné rozměry 8x10cm/3ks/20ks/ 5x7,2cm/20ks/ 8x15cm/20ks/ 10x25cm/20ks / 

10x30cm/ 20ks / 10x 35cm/20ks / 10x20cm/20ks 

Leukomed® Sorbact® pomáhá snižovat riziko infekce navázáním a odstraněním bakterií a 

plísní z kontaminovaných, kolonizovaných nebo infikovaných ran. Obvaz obsahuje 

voděodolnou adherentní prodyšnou fólii, která poskytuje ochranu proti vnější 

kontaminaci a absorpční polštářek na ránu se zelenou acetátovou síťkou potaženou  

dialkyl karbamoylchloridem (DACC).  

Jak Leukomed® Sorbact® funguje? 

Mechanismus účinku spočívá na poznatku, že hydrofobní (vodu odpuzující) látky se vážou 

k sobě navzájem ve vlhkém prostředí.  Zelená vlákna produktů Leukomed® Sorbact® jsou 

potažena silnou hydrofobní sloučeninou, která váže hydrofobní mikroorganismy, jako jsou 

například Staphylococcus aureus (včetně MRSA), streptokoky, Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa a hub, jako jsou Candida albicans. Tyto mikroorganismy jsou 

odstraněny z rány pokaždé, když se obvaz změní.  

Indikace: 

Leukomed® Sorbact® může být použit pro všechny typy pooperativních a traumatických 

ran až do střední úrovně exsudátu, jako jsou: 

- chirurgické incize                                                                                                                                                                                 
- lacerace, řezné rány a oděrky                                                                                                                                                                   
- dehiscence rány                                                                                                                                                                                    
- menší popáleniny 

Vlhkost při hojení rány je nezbytnou podmínkou pro zajištění Leukomed® Sorbact® a aby 

nedocházelo k potenciálnímu adorování k ráně. V případě, že krytí přilne k ráně, navlhčete 

obvaz na pomoc při jeho odstranění. Pouze pro vnější použití. 

Instrukce pro použití: 

1, Vyčistěte ránu podle standardů zdravotnického pracoviště. 

2, Asepticky vyjměte krytí z obalu. 

3, Odstraňte ochranný obal na spodní straně a aplikujte krytí na ránu. Horní film během 

aplikace nesundávejte.  

4, Důležité je, aby zelená mřížka na polštářku byla v kontaktu s ránou.  

5, Pro spolehlivou fixaci, uhlaďte film, především v okolí rány.  

6, Opatrně za použití modrých pásků odstraňte horní aplikační filmový obal. Jemně a 

šetrně zkontrolujte přilnutí filmu k okolí rány. 

7, Pro odstranění krytí použijte metodu sundávání filmových obvazů – jemným tahem ve 

směru k pokožce uvolňujte.  

8, Je třeba se vyvarovat nadzvednutí filmu pro kontrolu rány – vzniká tak možnost 

případné kontaminace rány a může dojít k deformaci filmu, který pak již spolehlivě 

nepřilne. 

Skladování: 

Leukomed® Sorbact® by měl být skladován v suchém prostředí při teplotě do 
25 ° C / 77 ° F. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. 
Datum poslední revize: duben 2014 


