
mediCipio® C 

 

Variantai: 
mediCipio® C žaizdų tvarsčiai yra šių dydžių: 

Pakuotės turinys Išmatavimai  

5 tvarsčiai 

5 tvarsčiai 

5 tvarsčiai 

5 tvarsčiai 

5 tvarsčiai 

5 tvarsčiai 

 

2,2 cm x 2,7 cm 

4,5 cm x 5,5 cm 

4,5 cm x 11 cm 

9 cm x 11 cm 

9 cm x 22 cm 

19,5 cm x 22 cm 

Naudojimo nurodymai: 

mediCipio® C yra skirtas padengti po sužeidimo atsiradusioms žaizdoms, pažeidusioms didelį 

paviršinį plotą ar gilesnius audinius, pavyzdžiui, nudegimų žaizdoms, audinių pažeidimams po 

chirurginių operacijų, lėtinėms žaizdoms, įvairios kilmės opoms, pavyzdžiui, veninėms opoms, 

arterinės kilmės opoms ir žaizdų ertmėms. Jei žaizda gijo lėtai naudojant kitus žaizdų gydymo 

metodus, mediCipio® C gali paskatinti ilgalaikę epitelizaciją.   

 

Pastaba: 

Prieš naudojant mediCipio® C , pūliuojančias žaizdas reikia gerai išvalyti mechaniškai. 

 

Nepageidaujamas poveikis: 

Pašalinis poveikis nežinomas. 

 

Naudojimas ir naudojimo trukmė: 

Dezinfekavę odą ir išvalę žaizdą, uždėkite tinkamo dydžio mediCipio® C  ant šlapiuojančios 

žaizdos. Jei mediCipio® C žaizdos tvarstis neatitinka žaizdos dydžio, steriliomis sąlygomis galima 

iškirpti ir suformuoti reikiamo dydžio tvarstį. Jei žaizda šlapiuoja tik minimaliai arba iš viso yra 

sausa, rekomenduojama sudrėkinti ant žaizdos uždėtą mediCipio® C tvarstį tinkamu žaizdų 

valymui skirtu skysčiu, pavyzdžiui, Ringerio tirpalu. Švelniai paspaudus tvarstį, jis geriau susiliečia 

su pažeisto audinio paviršiumi. 

 

Kada keisti tvarstį, reikia spręsti pagal mediCipio® C tvarsčio kolageno suirimą bei žaizdos 

epitelizaciją. Jei reikia, mediCipio® C galima švelniai sudrėkinti tinkamu žaizdų valymo tirpalu, 

pavyzdžiui, Ringerio tirpalu ir po to nuimti. Jei sužeidimas nesenas, tvarstį galima ant žaizdos 

palikti iki kol žaizda pradės gyti. Opų ir šlapiuojančių žaizdų tvarsčius reikia keisti kasdien. Kitais 

atvejais mediCipio® C  tvarstį ant žaizdos galima palikti iki jos visiško užgijimo. 

 

Galiojimo laikas ir laikymo sąlygos: 

Tinkamai laikomo mediCipio® C tvarsčio galiojimo laikas yra trys metai. Jo negalima naudoti 

pasibaigus galiojimo laikui arba jei tvarstis buvo laikomas atidarytoje sterilioje pakuotėje. 

Negalima pakartotinai sterilizuoti. 

Pastebėjus pirminės pakuotės pažeidimą, mediCipio® C tvarsčio naudoti negalima. 

Laikykite sausoje ir tamsioje vietoje kambario temperatūroje (nelaikykite aukštesnėje kaip 25°C 

temperatūroje).  

 

Gamintojas: 

medichema GmbH 

Weststr. 57 

09112 Chemnicas, Vokietija  

 


