
 

 
 

 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 

ALGISITETM Ag  

Sterilní krytí na rány s alginátem kalcia a obsahem stříbra 

________________________________________________________________________________ 

 

POPIS PRODUKTU 

ALGISITE Ag je sterilní netkané plošné krytí na rány s alginátem vápníku a impregnací stříbra, s 

vysokým obsahem galakturonové kyseliny a nízkým obsahem kyseliny glukuronové. 

 

INFORMACE O PRODUKTU 

Při kontaktu s exsudátem z rány vlákna ALGISTE Ag zvětší svůj objem a vytvoří gel z alginátů sodíku 

a vápníku. Tento gel: 

- poskytuje "vlhké prostředí pro hojení rány" 

- přizpůsobí se okrajům rány 

- umožňuje výměnu plynů 

- brání "bočnímu průniku" a "nasakování" a umožňuje tak pokrytí celé plochy rány bez nutnosti 

upravovat velikost krytí 

- minimalizuje riziko macerace okolní tkáně 

- usnadňuje hojení 

- odvádí infikované bakterie z rány do krytí společně s exsudátem 

- minimalizuje bolest při odstraňování krytí 

- při odstraňování krytí minimalizuje porušení nově vytvořené tkáně 

- umožňuje snadné odstranění krytí pomocí sterilního solného roztoku (0,9%) 

- stříbro obsažené v produktu zabíjí široké spektrum bakterií v ráně 

 

POUŽITÍ 

Produkt ALGISITE Ag lze použít při ošetření ran, kde je střední až velké množství exsudátu. ALGISITE 

Ag je vhodný pro ošetřování: 

- hlubokých ran, plošných ran, dutin, píštělí, dehiscencí 

- arteriálních, žilních a diabetický vředů na nohou 

- dekubitů 

- pooperačních ran 

- plísňových lézí. 

ALGISITE Ag lze použít ve spojení s kompresivní terapií pro léčbu žilních vředu na nohou pod vedením 

lékaře. ALGISITE Ag se může použít na rány, které jsou infikovány nebo existuje pravděpodobnost, že 

k infekci dojde. 

 

KONTRAINDIKACE 

Nepoužívejte u pacientů, kteří jsou citliví na alginát vápníku obsažený v ALGISITE Ag  



nebo na některou z jeho složek. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Nejsou dostupné údaje, které by dokládaly použití topických medicínských přípravku ve spojení s 

ALGISITE Ag. 

Po počáteční aplikaci ALGISITE Ag se může rána zvětšit. To lze očekávat, protože vlhké prostředí rány 

podporuje autolytický debridement před vytvořením granulační tkáně a hojením rány. Tak jako u 

ostatních hydrofilních krytí ran, lze pociťovat "stažení" krátce po aplikaci ALGISITE Ag. Navlhčení 

rány pomocí sterilního solného roztoku (0,9%) bezprostředně před přiložením krytí může zabránit 

tomuto nepříjemnému pocitu. 

Během procesu hojení a zmenšování rány dochází k menší produkci exsudátu. Pokud rána neprodukuje 

dostatečné množství exsudátu do gelu ALGISITE Ag, je možné zvážit použití jiného typu krytí v rámci 

stávajících klinických protokolů. 

Při léčbě ran s exsudátem může ALGISITE Ag poskytnout takové podmínky pro pokrytí rány, které 

vedou k hojení. ALGISITE Ag se může používat až po dobu 4 týdnů. 

Pokud po uplynutí uvedené doby nedošlo ke zlepšení, měla by se přehodnotit původní diagnóza a 

stávající léčba v souladu s klinickými protokoly. 

Produkt ALGISITE Ag je sterilní produkt na jedno použití. Nepoužívejte balení pokud došlo k 

poškození.  

Vyhněte se kontaktu s elektrodami nebo vodivými gely v průběhu elektronických měření, např. EEG 

nebo ECG. Nepoužívejte u pacientů, kteří podstupují vyšetření magnetickou rezonancí (MRI). 

 

ZPŮSOB POUŽITÍ 

ALGISITE Ag se musí aplikovat pod lékařským dohledem. 

Vždy používejte aseptickou techniku. 

 

PŘÍPRAVA 

- Použijte existující klinické protokoly pro čištění / odstranění nečistot z rány při přípravě pro aplikaci 

ALGISITE Ag. 

- Ujistěte se, že pokožka v okolí rány je čistá, suchá a odmaštěná, neobsahuje mýdlo nebo detergenty. 

- Velikost krytí volte tak, aby kopírovalo okraje rány. Okolí rány ošetřete např. Opsite spray, Secura 

spray nebo dalšími vhodnými přípravky. 

- ALGISITE Ag nemusíte stříhat nebo jinak upravovat pro velikost a tvar rány, můžete ho do ran vložit 

v celku. 

 

APLIKACE KRYTÍ 

- Položte ALGISITE Ag přes střed rány a celou ji pokryjte. 

- Pokud si pacient stěžuje na pocit "stažení" v ráně, můžete ji před samotnou aplikací navlhčit malým 

množstvím sterilního solného roztoku (0,9%). Pokud však rána neprodukuje dostatek exsudátu do gelu 

ALGISITE Ag, bylo by vhodné vyměnit za jiný typ krytí. 

- Aplikujte odpovídající sekundární krytí přes ALGISITE Ag, abyste zabránili dehydrataci a překryjte 

krytí páskou nebo použijte bandáž v souladu s existujícími klinickými protokoly. 

 

DOBA OPOTŘEBENÍ KRYTÍ 

- Frekvence výměny krytí bude záviset na typu a stavu rány. 

- Zpočátku může být výměna ALGISITE Ag nutná každý den, pokud dochází k velkému prosakování 

exsudátu. 

- Frekvenci lze omezit v závislosti na množství exsudátu, pokud je to klinicky vhodné. 



- Když je množství exsudátu malé, dobrá klinická praxe indikuje, že se krytí mění nejméně jednou za 

sedm dnů. V případě střední secernace exsudátu frekvence výměn je co 3-4 dny nebo při podtečení.  

- Rány se musí revidovat a řádně ošetřovat tak, jak je uvedeno, podle pokynů lékaře. 

 

ODSTRANĚNÍ KRYTÍ 

- Odstraňte druhé krytí podle existujících klinických protokolů. 

- Při odstraňování ALGISITE Ag z rány použijte pinzetu, kleště nebo navlečte rukavici a jemně zvedněte 

krytí - vysoké zvlhčení umožní odstranění celého krytí. 

- Krytí může přilnout k ráně, pokud je v ní malá produkce exsudátu. Pokud krytí nelze jednoduše 

odstranit, navlhčete ho sterilním solným roztokem (0,9%) a potom odstraňte. 

- Při odstraňování zbytků exsudátu a čištění rány používejte existující klinické protokoly. Ránu hodnoťte 

vždy po očistění oplachovým roztokem.  

 

BALENÍ 

 

Kód                           Velikost krytí   Počet ks v balení  

66800111                    5 cm x 5 cm   10    

66800112                   10 cm x 10 cm               10    

66800113                   10 cm x 20 cm                5    

66800114                     2 cm x 30 cm                                 5 

 

Výrobce: 

Vyrobeno v Anglii pro Smith&Nephew Medical Limited 

Hull HU3 2BN England 
TMObchodní značka Smith&Nephew  

www.smith-nephew.com©Smith&Nephew 2007 

 

 

STERILE R 

Sterilizováno gama zářením 

Pokud není balíček poškozený, sterilizujte 

 

 
Nepoužívat opakovaně 

 

 
Skladujte při teplotě pod 25°C, nepoužívejte pro skladování chladničku 

 

 
Uchovávejte mimo přímé sluneční záření 

 

 
Uchovávej v suchém prostředí, vyhýbejte se vlhkosti 

 



 
Kód dávky 

 

 
Spotřebujte do 

 

 
Pozor! Čtěte návod k použití 
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