
Kód pro objednání Rozměr Počet ks v balení
ALLEVYN LIFE
66801067 10,3 cm x 10,3 cm 10 
66801068 12,9 cm x 12,9 cm 10 
66801069 15,4 cm x 15,4 cm 10 
66801070 21,0 cm x 21,0 cm 10
ALLEVYN LIFE HEEL
66801304 25,0 cm x 25,2 cm 5
ALLEVYN LIFE SACRUM
66801306 17,2 cm x 17,5 cm 10
66801307 21,6 cm x 23,0 cm 10

ALLEVYN LIFE je vícevrstvé hydrocelulární pěnové krytí s absorbční vrstvou netradičního tvaru se širokým silikonovým okrajem.

•  Unikátní tvar se širokým okrajem dokonale kopíruje povrch lidského těla, zabezpečuje ideální fixaci1-3

•  Umožňuje pacientům sprchování, je diskrétní4

•  Má unikátní vlastnosti pěny Allevyn, uzamyká exsudát, pod kompresní terapii krytí nepodtéká5

•  Poskytuje tlakovou ochranu a pomáhá rozložit tlak, vhodné na oblast sacra a paty6

•  Široké silikonové okraje zabezpečují dokonalou atraumatickou fixaci, krytí je komfortní, vysoce účinné a lze opakovaně nalepit7

•  Lze využít jako prevenci vzniku dekubitů

Indikace
• Dekubity, diabetické defekty, bércové vředy, dehiscence
• Místa po přenesení kožních štěpů
• Na rány se středním a vyšším množstvím exsudátu a s velmi nízkým rizikem infekce

Aplikace
Krytí přiložte na očištěnou spodinu rány. Velikost vnitřního polštářku by měla lehce přesahovat okraje rány. Indikátorem k výměně je 
prosáklý vnitřní polštářek (viz obrázek) nebo podtečení krytí. Ránu hodnoťte vždy po očištění oplachovým roztokem nebo vodou. Krytí lze 
kombinovat s INTRASITE� GEL.

Pěna – Management exsudátu – Ochrana citlivé pokožky

ALLEVYN� LIFE
ALLEVYN� LIFE SACRUM
ALLEVYN� LIFE HEEL

Zdroje:
1. Smith & Nephew data on file report OR-DOF 020 An open, prospective, randomised, comparative volunteer trial to compare the performance of silicone adhesive dressings. MepilexTM Border. 2. Smith & 
Nephew data on file report OR-DOF 021 An open, prospective, randomised, comparative volunteer trial to compare the performance of silicone adhesive dressings. BiatainTM Silicone. 3. Smith & Nephew data 
on file report OR-DOF 011, Results from a multi-centre, non-comparative clinical in market evaluation of ALLEVYN Gentle Border dressing and from Open, prospective randomised, within volunteer comparison 
of Dakota and Mepilex Border in terms of showerproof and use on awkward areas. Hussein D; August 2010. 4. Smith & Nephew data on file report DS/12/129/DOF Simulated wound model testing of ALLEVYN 
Life and Mepilex Border. 5 Smith & Nephew data on file report DS/12/130/DOF Simulated wound model testing of ALLEVYN Life and Mepilex Border. 6. Smith & Nephew data on file report DS/12/185/DOF 
Impact protection properties of ALLEVYN Life, Mepilex Border and Biatain Silicone. 7. Smith & Nephew report HVT 050, Results from an open, prospective randomised, within volunteer comparison of Dakota and 
Mepilex Border. Palmer S and Smith G. November 2008. 

Nedosažený adhezivní okraj 
- krytí může zůstat na ráně, je 
diskrétní.

Pomocný indikátor výměny zamezuje zbytečným a předčasným výměnám a tím plýtvání finančních prostředků

Kapacita je vyčerpána z 50%  
- lze zvážit výměnu krytí.

Vyyužita kapacita ze 75%  
- nutná výměna krytí.
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Pěnové krytí s jemnou kontaktní vrstvou potaženou gelem se silikonovým okrajem, bez okraje a speciální tvar na patu.
•  Jemná vrstva gelu má přilnavé vlastnosti speciálně pro citlivou pokožku
•  Optimální management exsudátu díky technologii s trojím účinkem – ideální vlhké prostředí
•  Zcela atraumatické převazy, voděodolné
•  Krytí lze opakovaně nalepit
•  Komfortní, zmírňuje tlak na predilekční místa

Indikace
•  Diabetické defekty, dekubity, bércové vředy, dehiscence
•  Místa po přenesení kožních štěpů, popáleniny
•  Na rány se středním a vyšším množstvím exsudátu v granulační a epitalizační fázi

Aplikace
Krytí přiložte na očištěnou spodinu rány. Velikost krytí volte tak, aby krytí cca 1 cm přesahovalo přes okraje rány. U krytí bez adhezivního 
okraje, krytí fixujte filmovým krytím OPSITE� FLEXIFIX�, náplastí nebo obvazem. Krytí s okrajem není nutné fixovat. Frekvence výměn je co 
3-4 dny nebo při podtečení. Ránu hodnoťte vždy po očištění oplachovým roztokem nebo vodou. 

Výhody
•  Jemná vrstva gelu má přilnavé vlastnosti speciálně pro citlivou pokožku
•  Optimální management exsudátu díky technologii s trojím účinkem – ideální vlhké prostředí
•  Zcela atraumatické převazy, voděodolné
•  Krytí lze opakovaně nalepit

ALLEVYN� GENTLE 
ALLEVYN� GENTLE BORDER
ALLEVYN� GENTLE BORDER LITE
ALLEVYN� GENTLE BORDER HEEL
ALLEVYN� GENTLE BORDER SACRUM

Kód pro objednání Rozměr Počet ks v balení 
ALLEVYN GENTLE
66800247 5,0 cm x 5,0 cm 10
66800248 10,0 cm x 10,0 cm 10
66800249 10,0 cm x 20,0 cm 10
66800250 15,0 cm x 15,0 cm 10
66800251 20,0 cm x 20,0 cm 10
ALLEVYN GENTLE BORDER 
66800269 7,5 cm x 7,5 cm 10
66800272 12,5 cm x 12,5 cm 10
66800273 17,5 cm x 17,5 cm 10
ALLEVYN GENTLE BORDER SACRUM
66800897   16,8 cm x 17,1 cm 6
ALLEVYN GENTLE BORDER LITE
66800833 5,0 cm x 5,0 cm 10
66800834 7,5 cm x 7,5 cm 10
66800835 10,0 cm x 10,0 cm 10
66800836 5,5 cm x 12,0 cm 10
66800837 8,0 cm x 15,0 cm 10
66800840 15,0 cm x 15,0 cm 10
ALLEVYN GENTLE BORDER HEEL 
66800506 23,0 cm x 23,2 cm 5
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ALLEVYN� Ag GENTLE
ALLEVYN� Ag GENTLE BORDER
Pěnové krytí s integrovanými ionty stříbra v provedení se silikonovým okrajem a bez silikonového 
okraje. 
Kontaktní vrstva je pokryta jemnou vrstvou přilnavého gelu. 

•  Jemná vrstva gelu a mírné přilnavé vlastnosti připravené speciálně
pro citlivou pokožku

•  Rychlé a trvanlivé antibakteriální účinky
•  Účinný proti širokému spektru patogenů
•  Optimální management exsudátu díky technologii

s trojím účinkem – ideální vlhké prostředí
•  Zcela atraumatické převazy, voděodolné
•  Krytí lze opakovaně nalepit

Indikace
•  Infikované rány, kriticky kolonizované nebo rány s rizikem

infekce s křehkým okolím rány
•  Diabetické defekty, dekubity, bércové vředy, dehiscence
•  Místa po přenesení kožních štěpů, popáleniny
•  Na rány se středním a vyšším množstvím exsudátu

Aplikace
Krytí přiložte na očištěnou spodinu rány. Velikost krytí volte tak, aby krytí cca 1 cm přesahovalo přes okraje rány. U krytí bez adhezivního 
okraje, krytí fixujte filmovým krytím OPSITE� FLEXIFIX�, náplastí nebo obvazem. Krytí s okrajem není nutné fixovat. Frekvence výměn je co 3-4 
dny nebo při podtečení. Ránu hodnoťte vždy po očištění oplachovým roztokem nebo vodou. Krytí lze kombinovat s INTRASITE� GEL.

Kód pro objednání Rozměr Počet ks v balení 
ALLEVYN Ag GENTLE
66800440 5,0 cm x 5,0 cm 10
66800441 10,0 cm x 10,0 cm 10
66800442 10,0 cm x 20,0 cm 10
66800443 15,0 cm x 15,0 cm 10
66800444 20,0 cm x 20,0 cm 10

ALLEVYN Ag GENTLE BORDER 
66800436 7,5 cm x 7,5 cm 10
66800437 10,0 cm x 10,0 cm 10
66800438 12,5 cm x 12,5 cm 10
66800439 17,5 cm x 17,5 cm 10



Pěnové krytí s obsahem iontového stříbra. (1,99 mg/cm3)

•  Optimální management exsudátu díky technologii s trojím účinkem – ideální vlhké prostředí
•  Antibakterální efekt, snižuje bakteriální zátěž a odstraňuje tak překážky v hojení rány
• Široké spektrum působení proti celé řadě patogenů1

• Snadná aplikace
• Spolehlivá ochrana vůči bakteriím, voděodolné
• Nákladově efektivní, snížená frekvence výměn
• Adhezivní okraj potažený silikonem

Indikace
• Infikované rány, kriticky kolonizované nebo rány s rizikem infekce
• Diabetické defekty, dekubity, bércové vředy, dehiscence
• Místa po přenesení kožních štěpů, popáleniny
• Na rány se středním a vyšším množstvím exsudátu

Aplikace
Krytí přiložte na očištěnou spodinu rány. Velikost krytí volte tak, aby krytí cca 1 cm přesahovalo přes okraje rány. U krytí bez adhezivního 
okraje, krytí fixujte filmovým krytím OPSITE� FLEXIFIX�, náplastí nebo obvazem. Krytí s okrajem není nutné fixovat. Frekvence výměn je co 
3-4 dny nebo při podtečení. Ránu hodnoťte vždy po očištění oplachovým roztokem nebo vodou. Krytí lze kombinovat s INTRASITE� GEL.

Pěna – Management exsudátu – Antimikrobiální účinek

ALLEVYN� Ag NON-ADHESIVE 
ALLEVYN� Ag ADHESIVE
ALLEVYN� Ag SACRUM
ALLEVYN� Ag HEEL

Zdroje:
1. Udaje v archivu 0703012

Kód pro objednání Rozměr Počet ks v balení 
ALLEVYN Ag NON-ADHESIVE
66800082 5,0 cm x 5,0 cm 10 
66800084 10,0 cm x 10,0 cm 10 
66800087 15,0 cm x 15,0 cm 10 
66800090 20,0 cm x 20,0 cm 10 
ALLEVYN Ag ADHESIVE
66800072 7,5 cm x 7,5 cm 10 
66800074 10 cm x 10 cm 10 
66800076 12,5 cm x 12,5 cm 10 
66800080 17,5 cm x 17,5 cm 10 
ALLEVYN Ag SACRUM 
66800092 17,0 cm x 17,0 cm 10
66800095 22,0 cm x 22,0 cm 10
ALLEVYN Ag HEEL
66800098 10,5 cm x 13,5 cm 5




