
První volba, 
bezpečná volba pro infikované rány

První volba, bezpečná
volba pro infikované rány

Princip účinku INADINE*

Informace pro objednání
Kód výrobku Rozměr krycího materiálu Počet kusů v jednom balení

P01481 5 x 5 cm 10 x 25 ks

P01512 9,5 x 9,5 cm 10 x 25 ks

INADINE*

Nepřilnavý obvaz s povidone-jodem

INADINE*

Nepřilnavý obvaz s povidone-jodem

Mechanizmus účinku

Struktura

Nepřilnavý obvaz INADINE*
s rezervoárem 10% PVP-I 
v antiseptickém masťovém 
základu.

Obvaz INADINE*

Uvolňování jódu z PVP

Jód ničí bakterie

Exsudát

INADINE* je obvaz, impregnovaný mastí, která
obsahuje 10% povidone-jodu. Materiál též obsahuje
polyetylénglykol a purifikovanou vodu jako inertní
složky. Molekula povidonu zajišťuje rovnoměrné
uvolňování jódu. Polyetylénglykol  poskytuje vodné
prostředí, jež umožňuje, aby se jód dostal k bakteriím,
které jsou přítomny v ráně.

Obvaz s aktivním uhlím a stříbrem

Hydrogel s Algináte m
Hydropolymerový obvaz

Johnson & Johnson, s.r.o.
Na Radosti 399, 155 25  Praha 5 - Zličín
Telefon 227 012 555, fax 227 012 317



Pro velkou řadu infikovaných
ran a poranění
INADINE* se používá při akutním povrchovém poranění a to
i v případě, že došlo k infekci, dále jako prevence infekce
při menších popáleninách, při traumatické ztrátě menšího
rozsahu a též při ošetřování ulcerujících ran.

Jak použít INADINE*

Tento obvaz je určen pro ošetření povrchových poranění.
Je vhodný pro dospělé pacienty a pro děti od stáří šesti
měsíců.

Technika přikládání obvazu
INADINE*

Příprava
Poranění ošetřete podle příslušného
protokolu ošetřování ran. Zajistěte,
aby kůže v okolí rány byla suchá.
Vyjměte obvaz INADINE* z obalu
sterilní pinzetou.

Aplikace
Odstraňte jednu krycí folii a ze
zbývající krycí folie obvaz postupně
slupujte a zároveň přikládejte na
ránu. Pletenina obvazu INADINE*
výrazně omezuje kontakt s
povrchem rány. Podle vlastní volby
použijte ještě krycí obvaz, kterým
INADINE* zajistíte. (např.
Surgipad*)

Změna barvy
Změna barvy obvazu indikuje
vyčerpání antiseptické účinnosti
a naznačuje, že se má INADINE*
vyměnit. V počátečním stádiu či
u silně infikovaných ran nebo
u poranění se silným exsudátem se
může vyměňovat dvakrát denně.
Jestliže při výměně nelze obvaz
snadno odstranit, jemně materiál
napněte v úhlopříčně protilehlých
rozích.
INADINE* lze používat tak dlouho,
pokud jsou patrny známky infekce
nebo pokud infekce stále hrozí.
Jestliže se infekce opět objeví,
INADINE* se může znovu kdykoli
použít.

INADINE*

Nepřilnavý obvaz s povidone-jodem

j Profylaktické použití při
menším poranění

j Při ošetření  řezných ran,
odřenin, poranění konečků prstů
a při pokousání

j Jako pooperační profylaxe

j Při ošetření chronických lézí,
jako jsou např. bércové vředy
nebo proleženiny

Nastřihněte čtyřikrát,
jak je naznačeno na
obrázku. V některých
případech stačí
nastřihnout pouze na
dvou místech.

Odstraňte krycí
papíry a přiložte
obvaz na prst, jak
je znázorněno na
obrázku.

Obtočte obvaz okolo prstu, přičemž
začnete se spodními konci, pak
obvaz přeložte přes koneček prstu,
zajistěte středními částmi obvazu
a nakonec obtočte kolem prstu
zbývající konce, jak je znázorněno.
Pak přiložte vhodný sekundární
obvaz.

Přiložení na prst na ruce či noze

Aplikace do hluboké rány

Obvaz nastřihněte tak,
aby tvořil spirálu.

Sejměte krycí folie a vyplňte ránu nebo dutinu tak,
jak je naznačeno. Pak přiložte vhodný sekundární
krycí obvaz.


