
Filmové krytí s pěnovou mřížkou na rány připomínající včelí plástev a s průhledným ochranným 
filmem. Hojení rány je možné pozorovat bez nutnosti odstraňování krytí. Jakékoliv známky 
narušeného hojení lze rychle zjistit.
•  Neustály monitoring rány
•  Vysoká absorpční kapacita, minimalizace rizika macerace
•  Nepropustné pro bakterie, propustné pro kyslík, voděodolné
•  Na ráně může zůstat až 7 dnů
•  Snižuje náklady na materiál a šetří čas personálu
•  Vysoce komfortní pro pacienta
Indikace
•  Pooperační rány ortopedické, traumatické, chirurgické (kardiochirurgické, břišní, cévní,

neurochirurgické)
•  Tržné rány
• Řezné rány
•  Odřeniny
•  K ošetření okolí drénů

OPSITE� POST-OP VISIBLE 
OPSITE� VISIBLE DRAIN DRESSING krytí na drény

Pooperční, fixační krytí, zabezpečení drénů 

Kód pro objednání  Rozměr  Rozměr polštářku Počet ks v balení
OPSITE POST-OP VISIBLE
66800136 10,0 cm x 8,0 cm 5,2 cm x 3,6 cm 20
66800137 15,0 cm x 10,0 cm 10,1 cm x 4,6 cm 20
66800138 20,0 cm x 10,0 cm 15,1 cm x 4,6 cm 20
66800139 25,0 cm x 10,0 cm 20,1 cm x 4,6 cm 20
66800140 30,0 cm x 10,0 cm 26,0 cm x 5,7 cm 20
66800141 35,0 cm x 10,0 cm 29,9 cm x 5,7 cm 20
OPSITE VISIBLE DRAIN DRESSING
66800842 10,0 cm x 9,0 cm 20

Kód pro objednání Rozměr Rozměr polštářku Počet ks v balení
66000708 6,5 cm x 5,0 cm 4,0 cm x 2,5 cm 100
66000709 9,5 cm x 8,5 cm 7,3 cm x 3,7 cm 20
66000710 12,0 cm x 10,0   7,5 cm x 5,8 cm 10
66000712 15,5 cm x 8,5 cm 12,0 cm x 3,7 cm 20
66000713 20,0 cm x 10,0 cm 15,0 cm x 5,5 cm 20
66000714 25,0 cm x 10,0 cm 20,0 cm x 5,7 cm 20
66000715 30,0 cm x 10,0 cm 25,0 cm x 5,7 cm 20
66000716 35,0 cm x 10,0 cm 30,0 cm x 5,7 cm 20

OPSITE� POST-OP
Filmové absorbční krytí s neadhezivním polštářkem pro krytí pooperačních ran nebo ke krytí 
akutních ran. Krytí je sterilní. 

•  Unikátní film na povrchu má vysokou míru propustnosti pro páry
•  Spojuje výhody polštářku
•  Odolný vůči bakteriím a vodě
•  Snížená frekvence výměn díky vysoce propusnému filmu, atraumatické výměny
•  Průhledný film umožňuje snadnější sledování okolí rány
•  Elastický a pohodlný

Indikace
•  Pooperační rány – všechny typy
•  Akutní rány a odřeniny




