
 

OPSITE™ FLEXIGRID™  
Transparentní krytí 
 
Popis 
OPSITE FLEXIGRID je transparentní krycí fólie, která se skládá z polyuretanového filmu s akrylovým 
lepidlem. Fólie má podpůrnou pružnou mřížku pro snadnou aplikaci. 
 

Způsob použití 
Při použití na poranění vytvoří fólie OPSITE zadržením exudátu vlhké prostředí. Fólie propouští vlhké 
páry, což umožňuje odpařování zbytku exudátu a brání macerování pokožky. OPSITE FLEXIGRID je 
voděodolná fólie, která napomáhá prevenci bakteriální kontaminace rány. Fólie je značně flexibilní a 
snadno se přizpůsobí citlivým místům. Nosnou mřížku lze využít k mapování ran a sledování procesu 
hojení. 
 

Indikace 
OPSITE FLEXIGRID je indikována pro: 
• Ošetření povrchových poranění (např. mírné popáleniny, povrchové rány, oděrky, ulcerace a vředy 
na končetinách v konečné fázi hojení). 
• Ochranu pokožky proti tření a vnější kontaminaci. Jako prevence proti proleženinám. 
• Přidržení primárních krytí, např. INTRASITE™ Gel, ALLEVYN™ Cavity, ALLEVYN Non-Adhesive. 
• Fixaci katétrů. 
• Zakrytí pooperačních ran, kožních štěpů a implantátů. 
 
Bezpečnostní opatření 
Pokud dojde k infikování rány, je třeba infekci léčit podle místních klinických postupů. Při odstranění 
krytí u puchýřů dbejte zvýšené opatrnosti, protože je horní vrstva pokožky na puchýři velmi 
choulostivá. Pokud nebylo krytí aplikováno delší dobu, tato vrstva se může odtrhnout. Dbejte na to, 
aby nedošlo k poškození pokožky při opakovaných aplikací u pacientů s tenkou či jemnou pokožkou. 
Jako u všech adhezních materiálů byly zaznamenány případy podráždění a/nebo macerace pokožky 
v okolí rány. Je třeba mít na paměti, že nevhodné používání nebo příliš časté výměny krytí, mohou 
způsobit odtržení pokožky, zejména u pacientů s jemnou pokožkou. Během běžného procesu hojení 
se z rány odstraňuje přebytečný materiál a rány se tak po prvních několika výměnách krytí bude zdát 
větší. Pokud se rána zvětšuje i po několika prvních výměnách, přerušte používání a poraďte se 
s odborníkem. Pokud se objeví příznaky podráždění (zarudnutí, zanícení), mokvání (nadměrná 
hydratace pokožky), hypergranulace (nadměrná tkáň), nebo citlivosti (alergické reakce), přerušte 
používání a poraďte se s odborníkem. 
 



 
 
Návod k použití 
1. Očistěte a vysušte místo aplikování. 
2. Sejměte podkladový papír. 
3. Aplikujte krytí, sejměte boční pásek a uhlaďte. 
4. Je-li třeba, vyznačte před sejmutím ránu na zeleném čtverečkovaném nosiči. 
5. Sejměte nosič. 
6. Při snímání krytí zvedněte jeden růžek a jemně stáhněte z pokožky. Krytí může být aplikováno po 

dobu 14 dnů. Při manipulaci a likvidaci použitého krytí dbejte opatrnosti. 

 
Dostupnost výrobku 
Č.   Velikost     Balení 
4628   6cm x 7cm / 23/8“ x 23/4“   100 
66004633  10cm x 8cm / 4“ x 31/8“   100 
4629   10cm x 12cm / 4“ x 43/4“   10 
4630   10cm x 12cm / 4“ x 43/4“   50 
4631   15cm x 20cm / 6“ x 8“    10 
4632   12cm x 25cm / 43/4“ x 10“   20 
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Sterilizováno ethylenoxidem 
 

Nepoužívat opětovně 
  
 

Čtěte návod k použití 
 

   
Skladujte v suchu (méně než 25°C/77°F) 
 



 
Pozor 
 

 
Chránit před slunečním zářením 
 
 

 
 
Nepoužívat, jestliže je balení poškozeno 
 
 

 
 
 


