
 
 

KRYTÍ IODOSORB™   
Krytí Cadexomer s jódem 
 

 sterilizováno Gama zářením  
Na jednorázové použití.  
Nepoužívejte obsah, pokud je balení otevřeno, nebo poškozeno, nebo po datu exspirace uvedeném 
na obalu. 
Skladujte v suchu. (<25°C). 

 

Popis 
Krytí IODOSORB  je sterilní tmavě hnědá krycí pasta s gázovou podpůrnou vrstvou na obou stranách 
krytí.  Pasta se skládá z perliček cadexomeru (mikrokuličky modifikovaného škrobu), polyetylén- 
glykolu a jódu. Mikrokuličky jsou biologicky rozložitelné. Krytí IODOSORB odstraňuje přebytečný 
exsudát a rozbředlý povlak z lůžka rány a redukuje bakterie na povrchu rány. Přitom se proměňuje na 
měkký vlhký gel. 
 
Indikace 
Krytí IODOSORB je indikováno na topickou léčbu chronických exsudujících ran. 
IODOSORB lze používat s tlakovou terapií. Krytí IODOSORB lze použít na infekční rány. V případě 
použití výrobku u infikovaných ran, musí být infekce pod kontrolou a léčena dle příslušných klinických 
postupů. 
 

Kontraindikace 
IODOSORB by se neměl používat na suchou nekrotickou tkáň nebo u pacientů se známou 
přecitlivělostí na jód, nebo na jakoukoliv z dalších složek přípravku. Nepoužívejte krytí IODOSORB u 
dětí, těhotných, nebo kojících žen nebo u lidí s poruchou funkce ledvin nebo poruchou štítné žlázy 
(např. Hashimotova thyreoitida, nebo netoxická nodulární struma). 
 

Varování 
Existuje potenciální riziko interakce s lithiem, což by mělo za následek zvýšení pravděpodobnosti 
hypotyreózy. Nepoužívejte krytí IODOSORB současně s antiseptiky obsahující rtuť nebo taurolidin.  
V případě, že má pacient absolvovat vyšetření funkce štítné žlázy, měl by informovat lékaře. 
 

Předběžná opatření 
• Obsah sáčku by se měl použít pouze u jednoho pacienta. 
• Nepoužívejte krytí IODOSORB  v blízkosti očí, uší, nosu nebo úst. 
• Výrobek je pouze pro vnější použití. 
• Krytí IODOSORB může způsobit mírnou, přechodnou bolest zejména první hodinu po aplikaci. Je to 
známkou toho, že výrobek začíná čistit ránu. Příležitostně může krytí IODOSORB způsobit zarudnutí 
nebo otok kůže kolem okrajů rány, což obvykle přejde. Pokud ale tyto symptomy přetrvávají, nebo 
pokud pacient pociťuje jiné příznaky, měl by se obrátit na lékaře, nebo zdravotní sestru.  
• Kontakt s kůží kolem rány/intaktní kůží by měl být minimalizován. 
• V případě, že se krytí IODOSORB nechá vyschnout, může dojít k tvorbě přilnavého strupu.  
• Jednorázová aplikace krytí IODOSORB by neměla přesáhnout obsah 50 g (ekvivalent balení 5 sáčků 
po 10 g) a týdenní aplikace by neměla být vyšší než 150 g (ekvivalent balení 15 sáčků po 10 g). 
• Délka celkové léčby by neměla přesáhnout 3 měsíce. 
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Návod na použití  
Použití krytí IODOSORB 

1. Před a po použití si umyjte řádně ruce. Používejte rukavice, vyčistěte ránu a její okolí buď jemným 
proudem vody, nebo fyziologického roztoku.  NEVYSUŠUJTE povrch rány. 
2. Odstraňte krycí gázu na obou stranách pasty. 
3. Ustřihněte nebo vytvarujte do tvaru rány. Přikryjte celou ránu vhodným sekundárním krytím. 
Aplikujte kompresní obvazy, pokud je to žádoucí.  Zbývající krytí by mělo být zlikvidováno z důvodu 
ztráty sterility. 
 

Výměna krytí  IODOSORB  
1. Krytí IODOSORB by se mělo vyměnit, jakmile je krytí nasyceno tekutinou z rány a všechen jód se 
uvolnil.  Vhodný okamžik k výměně je indikován ztrátou barvy krytí, obvyklá výměna je 2-3 krát do 
týdne. Pokud rána silně teče, může být nutná denní výměna krytí.  
2. Pokud je potřeba, lze namočit krytí na pár minut a pak teprve odstranit krytí z rány. 
3. Jemně odstraňte krytí IODOSORB, použijte proud vody nebo fyziologický roztok. 
4. Jemně osušte veškerou přebytečnou tekutinu, před opětovnou aplikací krytí IDOSORB ponechte 
povrch rány mírně vlhký. 
 
Balení 
Kód 
66001290  5 x 5g 
66001291  3 x 10 g 
66001292  5 x 10 g 
66001293  2 x 17 g 
 
Výrobce: 
Vyrobeno ve Švédsku pro 
Smith & Nephew Medical Limited, 
Hull HU3 2BN, Anglie 
™ Obchodní značka Smith & Nephew 
©Smith & Nephew  
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