
ALLEVYN™ LIFE 
 

 
NÁPLAST SE STŘEDNÍ ODOLNÁ UKAZATEL UZAMYKATELNÉ   
SILIKON.  AŽ VELKÁ VE VÝMĚNY JÁDRO 
GELEM ABSORPCE SPRŠE NÁPLASTI 
 
 

Popis 
ALLEVYN™ LIFE je adhezní náplast se silikonovým gelem, která zajišťuje optimální zvlhčení oblasti 
rány a podporuje hojení ran se středními až silnými výměšky. Absorpční vložka má pěnovou vrstvu a 
uzamykatelné jádro z materiálu s vynikající absorpcí. Na středu je pak diskrétní vrstva, která skrývá 
výměšek. Silikonová adhezní vrstva je mírná i k citlivé pokožce a usnadňuje aplikaci, úpravu polohy a 
odstranění náplasti. Prodyšná vnější fólie pomáhá zabránit bakteriální kontaminaci a je odolná ve 
sprše. 
 
Určeno pro použití 
1. Ošetření ran se zaměřením na povrchová, granulující poranění, chronické a akutní rány s exudátem, 
hluboká a středně hluboká poranění včetně: 
• Otlaků 
• Vředů na nohou 
• Diabetických vředů na chodidlech 
• Operačních ran 
• Popálenin prvního a druhého stupně 
• Ošetření v místě operace zavedení implantátů 
• Porušené pokožky 
• Plísňových vředů 
Lze použít ve spojení s INTRASITE™ GEL na nekrotické nebo olupující se rány. 
2. Prevence otlačenin na nedotčené pokožce jako součást protokolu o prevenci otlačenin. 
 
Více informací najdete na: 
www.allevynlife.com & www.allevyn.com 
 

   
 
Adhezní okraj 
 

Indikátor výměny 
 

Diskrétní vrstva 
 

Absorpční vložka 
 
Bezpečnostní opatření 
• Absorpční vložku nestříhejte, protože vnitřní složky náplasti mohou ránu kontaminovat a zpozdit 
hojení. 
• Náplast nenamáčejte do vody. 
• Nepoužívejte spolu s oxidačními činidly, např. roztoky chlornanu (např. EUSOL) nebo peroxid vodíku, 
která mohou snížit absorpční vlastnosti náplasti. 
• Pokud dojde k zarudnutí nebo zcitlivění pokožky, ukončete používání. 



• Použití ALLEVYN™ LIFE jako součásti preventivní ošetření otlačenin nevylučuje potřebu pokračovat 
v tvorbě a dodržování protokolu o prevenci proleženin (např. pravidelné polohování pacienta, 
vhodná matrace a péče o pokožku). 
• Pouze pro jednorázové použití. Při použití u více pacientů může dojít ke křížové kontaminaci nebo 
infekci. 
• Po otevření neuchovávejte nepoužité náplasti pro pozdější použití. 
• Při použití na infikovaných poraněních je třeba infekci kontrolovat a ošetřovat podle místního 
klinického protokolu. 

Návod k použití: 
Očistěte místi aplikování. Ujistěte se, že je okolní pokožka čistá, suchá a zbavená nadměrného 
ochlupení. 

 
1. Zvolte vhodnou 2. Sejměte první 3. Sejměte zbývající 4. Vyrovnejte okraje. 
velikost náplasti. krycí vrstvu a upe- krycí vrstvu/vrstvy. Ujistěte se, že zvrásnění 
Zajistěte, aby ab- vněte adhezní stra- Narovnejte. Zajistě- nebrání utěsnění. 
sorpční vložka po- nu náplasti na po- te, aby absorpční Polohu náplasti lze  
krývala celou ránu. kožce.  Vložka pokryla celou  upravit podle potřeby. 
Stupnice na obalu   ránu. Náplast neroz- 
je jen vodítkem.   tahujte. 
 
Sledování: Při použití jako prevence vzniku otlaků pokožku často kontrolujte zvednutím jednoho 
z rohů náplasti a následným umístěním zpět. 
 

Odstranění: Nadzvedněte jeden roh a náplast pomalu stáhněte. 

 
Četnost výměny 
V počátečním stádiu ošetření náplast často kontrolujte. Náplast lze ponechat na svém místě až 7 dnů, 
u oblastí kříže max. 5 dnů. Náplast je třeba měnit podle stavu poranění a okolní pokožky, popř. když 
exudát pokrývá 75% indikátoru výměny. Výměnu zvažte při pokrytí více než 50% indikátoru výměny. 
Níže uvedené grafické znázornění slouží pouze jako vodítko a rozhodnutí o výměně závisí na 
klinickém vyhodnocení a místních postupech řízených odborným zdravotnickým pracovníkem: 

 
Výměna není nutná Výměna není nutná  Zvažte výměnu  Proveďte výměnu 

 
Dostupnost výrobku 
Č.  Velikost       Dostupnost 
66801067 10,3cm x 10,3cm / 4“ x 4“.     Krabice po 10 
66801068 12,9cm x 12,9cm / 51/16“ x 51/16“    Krabice po 10 
66801069 15,4cm x 15,4cm / 61/16“ x 61/16“     Krabice po 10 
66801070 21cm x 21cm / 8¼“ x 8¼“      Krabice po 10 
 



Rovněž součást sortimentu ALLEVYN LIFE: 
Č.  Velikost       Dostupnost 
66801304 Náplast na rány 25cm x 25,2cm / 9,8“ x 9,9“   Krabice po 5 
66801306 Náplast křížové kosti 17,2cm x 17,5cm / 6 3/4" x 6 7/8"  Krabice po 10 
66801307 Náplast křížové kosti 21,6cm x 23cm / 8 ½“  x 9“  Krabice po 10 
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Sterilizováno etylenoxidem 
 

       18700636  10601312  68517 
Nepoužívejte-je-li obal otevřený nebo poškozený 

 
Nepoužívejte opakovaně 

  
Prostudujte si návod k použití 

 
   
Skladujte v suchu (méně než 25°C/77°F) 

 
Pozor 
 

 
Udržujte z dosahu přímého slunce 
 


