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ALLEVYN Ag Adhesive - přilnavé antimikrobiální hydrocelulární pěnové krytí 
 
Na středně až silně exsudující (infikované) rány. Obvaz obsahuje ionty sulfadiazin stříbra. 
 
Popis 
ALLEVYN Ag Adhesive je absorpční antimikrobiální krytí, které tvoří tři vrstvy: Absorpční hydrocelulární 
jádro z pěnové hmoty, jež obsahuje sulfadiazin stříbra (SSD) a nachází se mezi perforovanou přilnavou 
vrstvou přicházející do kontaktu s ránou a vodotěsnou vnější fólií. Obvaz vytváří účinnou bariéru proti 
mikrobiální kontaminaci a chrání ránu proti invazivním patogenním mikroorganismům. To podporuje 
rychlejší hojení. SSD je účinné proti mikroorganismům, které se mohou vyskytovat v obvazu a v ráně. U 
exsudujících ran obvaz přispívá k udržení vlhkého prostředí rány.  
 
Indikace 
ALLEVYN Ag Adhesive  je absorpční antimikrobiální krytí pro ošetření sekundárně se hojících, chronických i 
akutních, granulujících a exsudujících ran, jako jsou například: dekubitální vředy, venózní vředy, diabetické 
vředy, popáleniny I., II. a III. stupně s různou hloubkou od povrchových po hluboké, místa po odběru 
kožních štěpů, rány s bujením/maligní rány a chirurgicky otevřené rány.  
ALLEVYN Ag Adhesive se může aplikovat u infikovaných ran. Při použití u infikovaných ran by rána měla být 
ošetřena podle příslušného léčebného protokolu platného v daném místě. 
 
Kontraindikace 
- Nepoužívejte u pacientů s přecitlivělostí na sulfadiazin stříbra nebo sulfonamidy. 
- Je známo, že sulfonamidy způsobují jádrový ikterus. Proto by se ALLEVYN Ag Adhesive nemněl používat u 
žen, které jsou těhotné, prodělaly předčasný porod anebo kojí. Nepoužívejte ani u předčasně narozených a 
novorozených během prvních měsíců života. 
 
Bezpečnostní opatření 
-  K zevnímu použití. 
- ALLEVYN Ag Adhesive se nesmí používat současně s oxidujícími látkami (např. EUSOL) nebo peroxidem 
vodíku, protože ty mohou rozložit absorpční složku polyuretanu. 
- ALLEVYN Ag Adhesive může být nekompatibilní s topickými antimikrobiálními látkami. 
- V případě klinické infekce nenahradí topická aplikace stříbra nezbytnou systémovou terapii ani jinou 
adekvátní léčbu infekce. 
- Jako u všech přilnavých produktů se může v jednotlivých případech vyskytnout podráždění nebo macerace 
okolní pokožky. 
- Pozor: Při nesprávném použití nebo příliš časté výměně obvazů může speciálně u pacientů s citlivou kůží 
dojít k podráždění nebo maceraci okolní kůže. 
- Při elektronickém vyšetření, např. EEG nebo EKG, se vyhýbejte kontaktu s elektrodami nebo vodivými gely.  
- Pokud je ALLEVYN Ag Adhesive aplikován u pacientů během vyšetření MRT (terapie magnetickou 
rezonancí), může dojít k zahřátí. 
- Nepoužívejte ALLEVYN Ag Adhesive společně s produkty na bázi olejů, jako je např. petrolatum nebo 
vazelína. 
- U ran s kavitami nepoužívejte ALLEVYN Ag Adhesive samotný, lze ho však u těchto ran použít jako 
sekundární obvaz.  



- Stejně jako u všech produktů obsahujících sulfadiazin stříbra byste měli dodržovat níže uvedená 
bezpečnostní opatření, zvláště tehdy, když obvaz kryje velké plochy.  
- Pozor u pacientů se signifikantním omezením funkce jater nebo ledvin. 
- Opatrně u pacientů s deficitem glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy. 
- Účinky systémově podávaných léků se mohou měnit. To se může týkat zejména orálně podávaných 
hypoglykemik a fenytoinu. U těchto léků se doporučuje sledovat krevní hodnoty, protože jejich účinek může 
být zesílen. 
- ALLEVYN Ag Adhesive je jednorázový produkt. Použití u více než jednoho pacienta může vést ke křížové 
kontaminaci nebo infekci. Navíc se zhoršují antimikrobiální vlastnosti produktu. Otevření balení s krytím 
poškodí sterilní bariéru, proto neschovávejte použité obvazy pro pozdější použití. 
 
Pokyny pro použití 
- V případě potřeby je třeba ránu očistit podle léčebného protokolu. 
- Vyberte krytí, které je větší než rána.  
- Připravte kůži okolo rány: odstraňte z ní přebytečnou vlhkost. Překážející ochlupení ostříhejte, aby se 
obvaz dostal do těsného kontaktu s ránou. 
- ALLEVYN Ag Adhesive vyjměte z obalu aseptickým postupem. 
- Napřed odstraňte z ALLEVYN Ag Adhesive ochranný materiál a obvaz zafixujte. 
- ALLEVYN Ag Adhesive lze používat na rány na patách, loktech a dalších špatně přístupných místech: 
přistřihněte do potřebného tvaru. 
- Při použití ALLEVYN Ag Sacrum umístěte krytí úzkým koncem minimálně 2 cm nad anus a potom obvaz 
hladce natáhněte přes sacrum. 
 
Jak často měnit krytí 
Na začátku léčby rány by se mělo krytí ALLEVYN Ag Adhesive  průběžně kontrolovat. Při použití  na 
infikovaných ranách by se měla infekce kontrolovat a ošetřovat podle léčebného protokolu platného 
v daném místě. Podle klinického obrazu rány a okolí rány můžete nechat krytí na místě až 7 dní, dokud 
nebude vidět výpotek a dokud nepronikne až do vzdálenosti 1,5 cm od okraje krytí (podle toho, co nastane 
dříve). Přitom je třeba přihlížet k léčebným protokolům platným v daném místě. Při použití krytí v sakrální 
oblasti může krytí zůstat na ráně až 5 dní. Vzhledem k vyššímu riziku kontaminace a infekce v této oblasti 
těla může být nezbytná zvýšená kontrola přilnutí krytí podle léčebného schématu platného v daném místě. 
 
Odstranění krytí 
K odstranění krytí ALLEVYN Ag Adhesive zdvihněte jeden roh a táhněte obvaz paralelně s pokožkou směrem 
dozadu. Sakrální krytí by se mělo odstraňovat od horního okraje dolů směrem k řitnímu otvoru, aby se 
minimalizovalo riziko infekce.  
 
Stupnice na obalu slouží jen pro orientaci při výběru fixace. Pozor, aby nedošlo ke křížové kontaminaci. 
 
Balení 
Kód  Rozměr Počet ks v balení 
66800072 7,5 cm x 7,5 cm 10 kusů 
66800074 10 cm x 10 cm 10 kusů 
66800076 12,5 cm x 12,5 cm 10 kusů 
66800080 17,5 cm x 17,5 cm 10 kusů 
66800092 Sacrum 17cm x 17cm 10 kusů 
66800095 Sacrum 22cm x 22cm 10 kusů 

 
Výrobce: Smith & Nephew Medical Limited, Hull HU3 2BN England.  
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Vyrobeno v Číně 
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