
 

 

 

 

ALLEVYN◊ Gentle Border 

 

    

SILIKONOVÝ 
PŘILNAVÝ OBVAZ 

PŘIJATELNÁ 
SNÁŠENLIVOST 

DOBA PŘILOŽENÍ AŽ 7 DNÍ   CS 

Označení 
ALLEVYN◊ Gentle Border je hydrocelulární pěnový obvaz s přilnavým silikonovým 
gelem, který zajišťuje optimálně vlhké prostředí pro hojení mírně a silně 
exsudujících ran. Silikonová vrstva drží jemně na citlivé pokožce a usnadňuje 
přikládání, opakované přiložení a odstranění. Obvaz je opatřen absorpčním 
pěnovým polštářkem. Vnější prodyšná fólie chrání před bakteriálním znečištěním a 
je při sprchování odolná. Avšak obvaz by do vody ponořován být neměl. 

Předpokládané využití 
1. Řízené hojení povrchových, granulujících ran, chronických a akutních 
exsudujících ran, více či méně hlubokých ran. 
Sem patří: 

• Proleženiny 
• Bércové vředy 
• Diabetické vředy na nohou 
• Rány po operacích 
• Popáleniny prvního a druhého stupně 
• Rány po transplantaci 
• Kožní praskliny 
• Exulcerující rány 
U nekrotických a strupem pokrytých ran může být používán společně s gelem 
INTRASITE. 

2. Prevence proleženin na nepoškozené pokožce, mezi jinými proleženiny 
způsobené zdravotnickým materiálem, jako součást prevenčního plánu pro 
proleženiny. 
Varování: Pokud by měl být obvaz používán spolu se zdravotnickým materiálem 
v blízkosti nosu nebo úst, měli byste být opatrní, neboť zde může vznikat vlhkost a 
tím může být narušena přilnavost obvazu, který tak může sklouznout. 
Bližší informace naleznete na stránkách: 
www.allevyn.com 

Návod k použití 
1. Místo aplikace očistěte. Dbejte na to, aby byla okolní pokožka čistá a suchá a 
nevykazovala nadměrné ochlupení. 
2. Zvolte vhodnou velikost obvazu. Zajistěte, aby absorpční polštářek zakrýval 
celou ráno nebo část, která má být chráněna. Stupnice na sáčku slouží jen jako 
orientační pomůcka. 
3. Odstraňte první ochrannou fólii a připevněte přilnavou stranu obvazu na 
pokožku. Při použití obvazu na oblast křížové kosti umístěte jeho úzký konec 
minimálně 2 cm nad análním svěračem, pak uhlaďte náplast na křížové kosti. 
4. Odstraňte zbytek ochranné fólie/ochranných fólií. Obvaz uhlaďte. Při použití u 
ran zajistěte, aby absorpční polštářek ránu zakrýval.

 
5. Uhlaďte přilnavé okraje. Zajistěte, aby nevznikaly faldy, které by mohly 
narušovat utěsnění. V případě potřeby může být obvaz nově umístěn. Další pokyny 
pro použití v oblasti paty a křížové kosti naleznete znázorněné na sáčku nebo 
krabičce od obvazu. 
Pozorování při použití na neporušené pokožce: Z důvodů prevence proleženin je 
nutné často kontrolovat, zda pokožka nevykazuje poškození tlakem. Za tímto 
účelem odkryjte jeden růžek obvazu, zkontrolujte a obvaz nově přiložte. 
Odstranění: Zvedněte jeden růžek obvazu a pomalu kompletně stáhněte. 

Četnost výměny 
Obvaz často kontrolujte. Obvaz může zůstat na pokožce až 7 dní, kromě oblasti 
křížové kosti, v které mohou obvazy zůstat až 5 dní. Obvazy by měly být 
vyměňovány podle stavu rány a okolní pokožky, nebo dokud není vidět výpotek 
případně výpotek blížící se k okraji obvazového polštářku na 0,5 cm – podle toho, 
co nastane rychleji. Rozhodnutí o době výměny by mělo podléhat klinickému 
hodnocení a místním protokolům pod odborným vedením lékařského personálu. 

Bezpečnostní opatření 
• Pokud je obvaz používán s jiným zdravotnickým materiálem v blízkosti nosu 

nebo úst, měli byste být opatrní, neboť zde může vznikat vlhkost a tím může 
být narušena přilnavost obvazu, který tak může sklouznout. 

• Neponořujte obvaz do vody. 
• Oxidační prostředky jako roztoky chlornanů (např. EUSOL) nebo peroxid 

vodíku nesmí být použity, protože mohou snížit absorpční schopnost obvazu. 
• Přerušte použití, pokud se objeví zarudnutí pokožky nebo náznak senzibilizace. 
• Použití obvazu ALLEVYN Gentel Border jako součást programu profylaxe proti 

vzniku proleženin nevylučuje nutnost nadále rozvíjet a plnit objemný plán 
prevence proleženin (pravidelné obracení, přiměřený povrch pro kontakt 
s pokožkou a péče o pokožku). 

• Vzhledem k jemnému lepidlu není tento obvaz použitelný pro upevnění jiných 
zdravotnických nástrojů na tělo pacienta. 

• Použijte jen jednou, jinak by při použití u více než jednoho pacienta mohlo 
dojít ke kontaminacím křížové kosti nebo k infekcím. 

• Jednou rozbalené, byť nepoužité obvazy nemohou být přechovávány pro 
pozdější použití. 

• Při použití na infikované rány by měly být infekce ošetřeny podle místních 
klinických protokolů.

Obchodní sortiment    
Č. Obj. Rozměry ks/balení  
66800269 7,5cm x 7,5cm 10  
66800900 10cm x 20cm 10  
66800272 12,5cm x 12,5cm 10  
66800273 17,5cm x 17,5cm 10  
66800897 na křížovou kost 16,8cm x 17,1cm 6  
66800898 na křížovou kost 16,8cm x 17,1cm 10  
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Sterilizováno 
ethyloxidem 

Nepoužívat, pokud 
je balení již otevřené 
nebo poškozené 

Jen pro jedno použití Dodržujte návod 
k použití 

Uchovávejte v suchu 
[<25°C] 

Varování Nevystavujte 
přímému 
slunečnímu světlu 
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