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REPLICARE◊ 
Hydrokoloidní krytí 
Sterilizováno elektronovým paprskem. Nepoužívejte, jestliže je 
obal otevřený nebo poškozený. Pro jednorázové použití. 
Skladujte na suchém místě (<25 °C), aby se zabránilo vysoké 
vlhkosti a zchlazení. 
 
Popis 
Krytí REPLICARE jsou hydrokoloidní krytí, která jsou navrženy 
tak, aby vytvořila a udržovala vlhké prostředí v ráně tím, že 
absorbují exsudát rány a přetvoří ho na měkký gel. 
Polyuretanová fólie umožňuje nadměrné vlhkosti transpirovat 
ven, čímž se zvyšuje schopnost krytí při zajištění absorpce 
exsudátu. Je známo, že vlhké prostředí v ráně podporuje 
granulaci tkáně a epitelizaci v ráně. 
 
Indikace 
Hydrokoloidní krytí na rány REPLICARE a REPLICARE Ultra jsou 
určena pro rány plné a částečné tloušťky s mírnou až střední 
exsudací. Tato krytí lze použít pro dekubity, arteriální vředy, 
bércové vředy, diabetické vředy, dárcovská místa, traumatické 
rány a jiné kožní léze. REPLICARE Thin je určen k léčbě suchých 
nebo lehce mokvajících ran, jako jsou kožní vředy, pooperační 
rány, povrchové rány a odřeniny. 
 
Pokyny k použití 
1. Ránu očistěte vhodným dezinfekčním prostředkem. Okolní 
kůži důkladně osušte. 
2. Vyberte si velikost krytí tak, aby překrylo ránu nejméně o 
2,5 cm přes neporušenou kůži. Uchopte krytí za plastový štítek 
a začněte odstraňovat podkladový papír, tím se odhalí přilnavý 
povrch krytí. 
3. Použijte podkladový papír a plastový štítek k tomu, abyste 
krytí aplikovali, aniž byste se dotkli přilnavého povrchu. 

Odstraňte oba podkladové papíry i plastový štítek a přitlačte okraje 
krytí pevně na kůži. Chcete-li odstranit krytí, táhněte pomalu jeho 
rohy nahoru směrem ke středu rány a vraťte se ke kroku 1. 
 
Frekvence výměn 
Během zánětlivé fáze se může krytí nasytit exsudátem za jeden den i 
méně. Obecně se může REPLICARE Ultra nechat na místě po dobu až 
7 dnů. Výrobky REPLICARE a REPLICARE Thin mohou zůstat na ráně 
až 3 dny. Pokud výrorbek REPLICARE Thin používáte jako sekundární 
krytí na gely nebo algináty, je frekvence převazu závislá na 
primárním obvazovém materiálu. 
 
Odebrání obvazu 
Opatrným zvednutím okraje krytí odstraňte výrobek REPLICARE z 
celého povrchu rány. Krytí zvedněte z rány a opláchněte zbývající gel 
sterilním fyziologickým roztokem nebo jiným vhodným čisticím 
prostředkem na rány. Použité krytí zlikvidujte v souladu s místními 
předpisy. 
 
Kontraindikace 
Nepoužívejte na popáleniny třetího stupně. Nepoužívejte na 
infikované rány. 
 
Preventivní opatření 
Hydrokoloidní krytí na rány by se mělo používat pouze na radu 
lékaře. Stejně jako všechny adhezivní produkty, i REPLICARE je třeba 
aplikovat i odstraňovat opatrně. Časté výměny krytí, zvláště u 
pacientů a křehkou kůží nebo s dermatologickými onemocněními, 
mohou způsobit zarudnutí nebo poškození kůže. REPLICARE je 
jednorázový produkt. Jestliže by se krytí použilo na více pacientech, 
může dojít ke křížové kontaminaci nebo ke vzniku infekce. Po 
otevření balení se naruší sterilní bariéra. Nepoužité krytí zlikvidujte. 

 
Balení výrobku 
Kód Velikost Balení k dispozici 
REPLICARE 
483000 3,8cm x 6,4cm / 11/2in. x 21/2in. Karton po 30 
66801236 3,8cm x 6,4cm / 11/2in. x 21/2in. Karton po 10 
483100 10cm x 10cm / 4in. x 23/4in. Karton po 5 
483200 15cm x 15cm / 6in. x 23/6in. Karton po 5 
483300 20cm x 20cm / 8in.  x 8in. Karton po 5 
REPLICARE THIN 
59484000 5cm x 7cm / 2in.  x 23/4in. Karton po 10 
59484100 9cm x 14cm / 31/2in. x 51/2in. Karton po 10 
66801237 10cm x 10cm / 4in. x 23/4in. Karton po 10 
59484200 15cm x 20cm / 6in. x 23/8in. Karton po 5 
REPLICARE ULTRA 
66000434 10cm x 10cm / 4in. x 23/4in. Karton po 10 
59484600 10cm x 10cm / 4in. x 23/4in. Karton po 5 
59484700 15cm x 15cm / 6in. x 23/6in. Karton po 5 
59484900 17,8cm x 20cm / 7in. x 23/8in. Karton po 5 
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