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Položka 
ALGISTE M – příbalový leták 

(Celosvětová úroveň) 

Zakázka č.: TT-ALG.01.00 

Kód: Není k dispozici Rozměry: 210 x 80 mm x 7pp oboustranný tisk 

Tento BSC/Výhoda: 13045 Barvy: 
(Kombinace 
s barvami 
Pantone) 

 Černá 

Předchozí 
BSC/Výhoda: 

30001754 

Datum: 11.04.2008 

Tato revize: 00   

 
 

ALGISITE◊ M 
Krytí na rány s alginátem vápenatým 

 Na jednorázové použití. Gama. Obsah 
nepoužívejte, pokud je balení otevřeno či poškozeno. Uchovávejte 
na suchém místě (<25°C). 
 
Popis 
Krytí ALGISITE M s alginátem vápenatým se skládá z husté, vysoce 
absorpční výplně z netkaných alginátových vláken. Proces 
spojování minimalizuje ztrátu vláken a zvyšuje fyzickou sílu krytí v 
ráně. 
 
Mechanismus působení 
Při absorpci exsudátu z rány pomocí ALGISITE M dojde k nahrazení 
iontů sodíku z exsudátu ionty vápníku v alginátu. To umožňuje, 
aby vlákna absorbovala exsudát a stal se z nich gel. 
 
Indikace 
K léčbě proleženin a bércových vředů se středním až velkým 
množstvím exsudátu. Pro snadnější kontrolu menšího krvácení. 
 
Kontraindikace 
Nepoužívejte u pacientů s prokázanou alergií na alginátové krytí. 
 
Pokyny k použití 

1. Ránu vyčistěte v souladu s běžnými klinickými protokoly. 
2. Krytí ALGISITE M se aplikuje pomocí vhodné obvazové 

techniky. Vyberte si krytí, které je o něco větší než rána, a 
umístěte ho v těsném kontaktu se spodní částí rány, 
zajistěte, aby byl zakrytý celý povrch. Krytí není určeno k 
tomu, aby překrývalo okraje rány, a proto je jakýkoli přesah 
nutno odstřihnout nebo přeložit přes povrch rány. Pokud je 
rána hluboká nebo narušená, alginátový proužek může být 
tou nejlepší volbou. 

3. Zakryjte ho vhodným krytím. Alginát bude absorbovat 
exsudát a vytvoří na povrchu rány hydrofilní gel. Exsudát z 
rány se bude z tohoto gelového povrchu vypařovat, a proto 
je třeba zajistit, v případě, že je exsudátu velké množství, aby 
sekundární krytí nebránilo tomuto odpařovacímu procesu. 

 
Frekvence výměn 
Četnost výměny krytí závisí na typu a stavu rány. V případě 
infikovaných nebo silně secernujících ran by se mělo krytí obecně 
měnit každý den,  ve fázi hojení se četnost může snížit na dvakrát 
týdně. Krytí vyměňte, pokud dojde k vyplnění rány exsudátem 
nebo nasycení sekundárního krytí exsudátem. Jestliže krytí 
používáte na infikované rány, je nutné tyto rány prohlížet a léčit v 
souladu s místním klinickým protokolem. 
 
Odstranění krytí 
K odstranění výrobku ALGISITE M použijte pinzetu, kleště nebo 

ruku v rukavici, abyste krytí jemně sundali – vysoká pevnost za 

mokra většinou umožní, aby zůstalo v jednom kuse. Při použití u 
ran s velmi malým množstvím exsudátu se může krytí k ráně 
přilepit. V případě, že krytí nelze snadno odstranit, nasyťte ho 
roztokem chloridu sodného, a pak odstraňte. 
 
Doporučení k aplikaci: 
Aby se krytí k rukavici nebo nástroji nepřichytilo, doporučujeme 
prsty či nástroj navlhčit sterilním fyziologickým roztokem. 
 
Preventivní opatření 
Ujistěte se, že obal byl odstraněn ze všech záhybů, dutin apod. I 
když je krytí ALGISTE M vhodné k léčení ran náchylných k lehkému 
krvácení, není určeno k použití jako chirurgická houba nebo k 
zástavě krvácení silně krvácejících ran. Ve velmi vzácných 
případech bylo použití alginátového krytí na velkých plochách 
spojováno s hyperkalcemií. 

 
Balení výrobku 
Kód Velikost Balení k dispozici 
66000519 5 cm x 5 cm Karton po 10 
66000520 10 cm x 10 cm Karton po 10 
66000521 15 cm x 20 cm Karton po 10 
66000522 2 cm x 30 cm Karton po 5 
66000718 10 cm x 10 cm Karton po 3 
66000719 15cm x 15cm Karton po 3 
 
 

Výrobce: 
Vyrobeno v Anglii pro společnost Smith & Nephew Medical Limited, Hull HU3 2BN, Anglie. 
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