
 

BACTIGRAS™ 

MASTNÝ TYL S ANTISEPTICKOU SLOŽKOU CHLORHEXIDINACETÁTEM 0,5% 

 Sterilizováno gama zářením. Na jednorázové použití. Nepoužívejte, pokud je sáček 
otevřen či poškozen. Skladujte v suchu (< 25ºC). Chraňte před světlem. 
 
Popis 
BACTIGRAS je gáza z tylové tkaniny, impregnovaná jemným bílým parafínem a obsahující  0,5% 
chlorhexidinacetátu. 
Výrobek je dodáván sterilní a balený jednotlivě (po jednotlivých kusech v oddělených sáčcích nebo 
v rolích v sáčcích, které se otevírají utržením v naznačeném zářezu). 
 
Působení 
BACTIGRAS funguje jako bariéra mezi ránou a sekundárním krytím a umožňuje volný prostup  exsudátu 
do absorpčního sekundárního krytí. 
Antiseptikum chlorhexidinacetát 0,5% se z krytí pomalu uvolňuje a dlouhodobě působí proti Gram 

pozitivním a Gram negativním baktériím včetně MRSA. 

Indikace 
BACTIGRAS je určen pouze pro lokální léčbu. Je indikován pro širokou škálu ran s rizikem vzniku 
infekce, či na již infikované rány ve spojení se systémovými antibakteriálními prostředky. BACTIGRAS 
lze použít na: 

 menší popáleniny a opařeniny 

 tržné rány, odřeniny a jiné rány se ztrátou kožního krytu 

 místa po transplantaci tkáně u dárců a příjemců 

 bércové vředy 

 diabetické defekty 

 dehiscence 

 na primární sutury – prevence infekce 
 

Kontraindikace 

 Nepoužívejte na ploše větší je 10% povrchu těla. 

 Nepoužívejte v případě známé přecitlivělosti či alergie na chlorhexidin.  
 
 
Předběžná opatření 

Neměl by být použit v případech známé přecitlivělosti či alergie na chlorhexidin. Vzácně se může 
vyskytnout dermatitida, místní přecitlivělost či fotosenzitivita. Byly zaznamenány případy 
anafylaktické reakce na chlorhexidin, výskyt je však vzácný. 
Krytí nesmí přijít do kontaktu s očima, středním uchem, meningy a mozkem. 
BACTIGRAS není kompatibilní s mýdly, jinými aniontovými přípravky, jakož i s jodidem draselným. 
BACTIGRAS  by se neměl používat s oxidačními činidly určenými k čištění ran.  
BACTIGRAS je výrobek na jedno použití. Pokud se použije u více než jednoho pacienta, hrozí křížová 
kontaminace nebo infekce. Otevření balení ohrožuje sterilní bariéru, proto po otevření 
neuchovávejte nespotřebovaný obsah pro další použití. 
 

Návod na použití 

1. Běžným postupem očistěte ránu. 
2. Vyberte si vhodnou velikost obvazu a otevřete ochranný obal (nebo utrhněte konec z balení 

role). 



3. S použitím rukavic a pinzety odstraňte vnější ochrannou papírovou vrstvu. 
4. Krytí v jedné vrstvě přiložte na ránu tak, aby byl v kontaktu s povrchem rány. 
5. V případě potřeby překryjte sekundárním savým krytím a upevněte krytí na ráně pomocí 

fixační pásky, obvazu nebo pomocí celoplošné fixace. 
6. Odstranění. BACTIGRAS lze ponechat na ráně i v případě, že je nutno vyměnit sekundární 

krytí. Frekvence výměny obvazu se liší v závislosti na klinickému stavu, krytí je v některých 
případech nutno měnit i několikrát denně nebo v jiných případech stačí vyměnit krytí dvakrát 
týdně. 

7. Pokud se krytí přilepí, jemně ho odmočte pomocí sterilního fyziologického roztoku. 
 

Dostupnost výrobku 
Kód pro objednání Velikost               Počet ks v balení 
 
7456    5cm x 5cm      50 ks  
7457    10cm x 10cm     10 ks  
66003650   10cm x 10cm     50 ks  
66003661   10cm x 40cm     10 ks  
7461    15cm x 20cm     10 ks  
66007505   15cm x 1m     12 rolí  
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