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BACTIGRAS�
Chlohexidine Acetate Tulle 
Gras Dressing

BACTIGRAS je gázová mřížka napuštěná jemným parafínem obsahujícím 0,5% chlor-
hexidin acetát BP. BACTIGRAS se dodává sterilní a prokládaný pro snadnou aseptickou 
aplikaci. Chlorhexidin je osvědčené antiseptikum účinné proti široké řadě grampozi-
tivních bakterií a proti některým gramnegativním bakteriím, včetně MRSA. Při používání 
krytí se neprojevila žádná rezistence a alergie je extrémně vzácná.

BACTIGRAS se doporučuje používat jako nepřilnavou kontaktní vrstvu na rány, které 
jsou, nebo by mohly být infikovány. Na již infikované rány lze BACTIGRAS použít spolu 
se systémovou ATB terapií. Obvazy jsou dostupné v řadě praktických velikostí a lze 
je snadno stříhat i s proloženými listy. BACTIGRAS je jemný a nepřilnavý a umožňuje 
volnou pasáž exudátu.

Indikace
• Menší popáleniny a opařeniny
• Lacerace, odřeniny a jiné rány se ztrátou kůže
• Odběrové plochy, kožní štěpy
• Bércové vředy

Kontraindikace
BACTIGRAS se nesmí používat při známé přecitlivělosti nebo alergii na chlorhexidin.

Balení
Každý obvaz BACTIGRAS (včetně role) je sterilní a je zabalen v samostatném obalu.

Bezpečnostní opatření
BACTIGRAS se nesmí používat na rány pokrývající více než 10% povrchu těla.
Výjimečně se může objevit dermatitida, přecitlivělost na dotyk nebo na světlo.
Byla zaznamenána anafylaktická reakce na chlorhexidin, ale vyskytuje se vzácně.

Zamezte kontaktu s očima, středním uchem, mozkovou plenou a mozkem.
BACTIGRAS nelze použít spolu s mýdly, jinými aniontovými materiály a také s jodidem
draselným. Je třeba se vyhnout použití obvazu BACTIGRAS s oxidačními prostředky na
čištění ran a použití superoxidovaných roztoků.

BACTIGRAS� antiseptické krytí s chlorhexidin 
acetátem účinné proti MRSA in-vitro

Objednací údaje
Kód Velikost Obsahuje
7456 5cm x 5cm 50 Obvazů
7457 10cm x 10cm 10 Obvazů
7461 15cm x 20cm 10 Obvazů
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