
RODZINA INNOWACYJNYCH

PRODUKTÓW DO LECZENIA RAN



 

- Zapewnienie optymalnego, wigotnego środowiska          

  w ranie 

- Autolityczne usunięcie tkanek martwiczych 

- Redukcja poziomu bakterii 

- Zabezpieczenie przed otarciami i zewnętrznymi   

  zanieczyszczeniami 

- Utrzymywanie właściwej temperatury rany 

- Zapobieganie przywieraniu do nowo utworzonej  

  tkanki 

- Pozostawienie rany bez niepotrzebnej ingerencji  

  na tak długo, jak to możliwe

 

Istotne jest także zapewnienie psychicznego komfortu 

pacjenta poprzez:

 

- Minimalizację bólu i uczuleń w przypadku zmiany  

  opatrunków 

- Osiąganie zadowalających wyników kosmetycznych  

  po zagojeniu się rany

 
®Opatrunki z adhezyjną warstwą silikonową Silfix

Nieurazowe opatrunki zawierające silikonową warstwę 

adhezyjną, która zapewnia komfortową aplikację oraz  

bezbolesną zmianę.  Opatrunki z warstwą Silfix występują 

w wersji absorpcyjnej i nieabsorpcyjnej, jako opatrunki 

ochronne,  mocujące, a także wspomagające leczen ie blizn.

Innowacyjne rozwiązania zastosowane w tej grupie opatrunków 

zapewniają właściwą absorpcję nadmiaru wysięku, wspomagają 

usuwanie tkanki martwiczej oraz utrzymanie równowagi wilgo ci.

Aqua-Gel oraz BurnTec - opatrunki hydrożelowe

Opatrunki Aqua-Gel oraz BurnTec są jedynymi opatrunkami 

specjalistycznymi produkowanymi w Polsce. Hydrożele zapewniają 

optymalne środowisko gojenia się ran, mogą uwadniać tkankę 

martwiczą, albo absorbować wysięk, są elastyczne, plastyczne, a ich 

zdejmowanie jest bezbolesne.

 

Genadyne - system do podciśnieniowej terapii ran

Wyjątkowo skuteczna i mająca szerokie zastosowanie metoda 

oczyszczania ran, polegająca na wytworzeniu podciśnienia w łożysku 

rany. Urządzenie składa się ze sterowanej elektronicznie pompy 

ssącej oraz systemu opatrunków i drenów.

Microdacyn - roztwory i żele  ponadtlenkowe o działaniu 
przeciwdrobnoustrojowym
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W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt 

 

z firmą KIKGEL pod numerem telefonu:  44 719 23 40  

a także polecamy sklep internetowy na stronach:  

www.kikgel.com.pl

® ®

®

®

®Microdacyn  jest skutecznym i bezpiecznym produktem służącym 
do płukania ran ostrych i przewlekłych. Dzięki właściwościom 
utleniającym niszczy bakterie Gram (+), Gram (-), MRSA, VRE, 
a także zarodniki, grzyby i wirusy jednocześnie pozostając 
bezpiecznym  dla  zdrowych  tkanek.

Opatrunki do ran z wysiękiem oraz kompresjoterapia



Manuka
Honey

Silflex / Siltape Miękki, silikonowy opatrunek siatkowy oraz rozwijany 
przylepiec silikonowy

Opatrunki do ran z wysiękiem oraz kompresjoterapia

Microdacyn Roztwory oraz hydrożele ponadtlenkowe  
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Wskazania  

Activon Tube może być stosowany na każdy rodzaj rany, 

w szczególności na rany z tkanką martwiczą i r any 

o nieprzyjemnym zapachu, w tym:

  Owrzodzenia podudzi

  Odleżyny

  Rany chirurgiczne

  Oparzenia

  Przeszczepy miejscowe

A ctivon Tube ®

Opis produktu

Activon Tube (UMF +12*) to leczniczy miód Manuka 
1zawierający potencjał antybakteryjny , k tórego 

nie znajdziemy w innych rodzajach miodu.

W przypadku leczenia ran, obok antybakteryjnych 

właściwości, posiada on wiele innych cech:

1• Dzięki efektowi osmotycznemu  pozwala  
3na usunięcie tkanek martwiczych  i wzrost nowej 

tkanki

• Środek ten wyraźnie redukuje nieprzyjemny zapach 
2,4wydobywający się z rany

• Zapewnia wilgotne środowisko, co sprzyja 

procesom epitelializacji

W wydanych w 2006 roku rekom endacjach

EWMA (European Wound Management 

Association) dotyczących zwalczania  infekcji 

w ranach,  miód uznano za jeden z podstawowych 
5środków antyseptycznych .

Sposób użycia

Nałożyć środek bezpośrednio na ranę lub użyć               

w połączeniu z  Activon Tulle lub Algivon aby zwiększyć 

koncentrację miodu. Ranę można pokryć dodatkowym 

opatrunkiem według uznania, stosując na przykład Aqua-

Gel (str. 18), Eclypse (str. 13) lub folię poliuretanową. 

Poprzez odwrócenie zakrętki jest możliwe zatkanie 

tubki na czas wykonywania opatrunku. Środek tylko 

do jednorazowego użytku.

100% leczniczy miód Manuka w tubce 25g 

* Aktywność miodu przeznaczonego do celów medycznych jest określana w 

tzw. jednostkach UMF (Unique Manuka Factor). Miód o aktywności 1 UMF 
(Unikalnego Czynnika Manuka) odznacza się aktywnością antyseptyczną 
porównywalną z 1% roztworem fenolu.

Źródło:
(1) Molan. P December 2001 Honey as a topical antibacterial agent for treatment 

of infected wounds. http://www.worldwidewounds.com/1998/  march/Odour-
Absorbing-Dressings/odour-absorbing-dressings.html

(2) S Natarajan, D Williamson, J Grey, KG Harding and RA Cooper (2001) 
Healing of an MRSA-Colonized, hydroxyurea induced leg ulcer with Honey. 
Journal of Dermatological Treatment (2001) 12, 33-66

(3) Dunford C et al (2000) The use of honey in wound management. Nursing 
Standard, 15,11,63-68 November 2000

(4) Thomas P 1998 April 1998 Odour Absorbing Dressings: A comparative 
laboratory study. (On-line) Available: http://www.worldwidewounds.com/1998/ 
march/Odour-Absorbing-Dressings/odour-absorbing-dressings.html

(5) European Wound Managment Association (EWMA) (2006) 
    Position document: Managment of wound infection. MEP Ltd, London

Cechy

Antybakteryjny

Antybakteryjna aktywność miodu wiąże się główn ie 

z działaniem nadtlenku wodoru, powstającego pod 

wpływem zawartego w miodzie enzymu - oksydazy 

glukozy.

Efekt osmotyczny

Miód jako substancja o wysokiej osmolarności 

odprowadza nadmiar wody, co zapobiega maceracji 

brzegów rany i nadmiernemu gromadzeniu się 

aktywnych substancji w środowisku rany. Co 

więcej, pobudza on procesy jej autolitycznego 

oczyszczania i hamuje wzrost flory bak teryjnej.

Szybsze gojenie się rany

Miód  bogaty w rozpuszczalne w wodzie przeciw-

utleniacze korzystnie wpływa na pobudzenie procesów 

granulacjii epitelializacji. W miodzie można znaleźć 

sole mineralne zawierające potas, fosfor, magnez, wapń, 

mangan, cynk,  żelazo, z witamin zaś B1, B2, B6, B12, 

kwas foliowy, kwas pantotenowy i biotynę.

Redukcja nieprzyjemnego zapachu z rany

W przypadku ran o nieprzyjemnym zapachu, opatrunki  

z miodem ograniczają tę przykrą cechę.

Produkt Wielkość Kod produktu Ilość sztuk w opakowaniu

Activon Tube 25 g CR3830 12

Manuka
Honey
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A ctivon Tulle ®

Opatrunek z gazy wiskozowej nasączony 100% miodem Manuka 

Opis produktu

Activon Tulle jest nieprzywierającym opatrun-             

kiem nasączonym optymalną dawką miodu Manuka, 

przeznaczonym do skutecznego leczenia ran.  Ac-

tivon Tulle produkowany jest według najwyższych 

standardów, zawiera oczyszczony miód Manuka bez 

żadnych dodatków. Zapewnia wilgotne środowi sko 

w ranie i skutecznie redukuje jej nieprzyjemny zapach.

Sposób użycia

 

Activon Tulle umieszcza się dowolną stroną

na powierzchni rany. Przy dużych powierzchniach 

opatrunki można układać jeden obok drugiego lub też 

przycinać w celu dopasowania do rany.

W celu pokrycia większego obszaru rany Activon Tulle 

można także rozwinąć, zmniejszy to jednak stopień 

koncentracji miodu na powierzchni rany. W zależności 

od rodzaju tkanki w obrębie łożyska rany lub poziomu 

wysięku drugim stosowanym opatrunkiem może 

być folia opatrunkowa lub opatrunek absorpcyjny. 

W przypadku ran o wysokim stopniu wysięku 

można zastosować dodatkowy opatrunek o wysoce 

absorpcyjnych właściwościach. Polecamy silnie chłonny 

opatrunek Eclypse (str. 13).

Wskazania

Activon Tulle może być stosowany na każdy rodzaj rany, 

a w szczególności na miejsca z martwicą rozpływną, 

na rany martwicze i rany wydzielające nieprzyjemny 

zapach, w tym:

Owrzodzenia kończyn

Odleżyny

Rany o nieprzyjemnym zapachu

Rany z tkanką martwiczą suchą  

i rozpływną

Wysoka zawartość miodu Manuka

5 cm x 5 cm 8 g (minimum)

10 cm x 10 cm

Antybakteryjny

25 g (minimum)

Cechy

Antybakteryjna aktywność miodu wiąże się główn ie 

z działaniem nadtlenku wodoru, powstającego pod 

wpływem zawartego w miodzie enzymu - oksydazy 

glukozy.

Efekt osmotyczny

Miód jako substancja o wysokiej osmolarności 

odprowadza nadmiar wody, co zapobiega maceracji 

brzegów rany i nadmiernemu gromadzeniu się 

aktywnych substancji w środowisku rany. Co więcej, 

pobudza on procesy  jej autolitycznego oczyszczania     

i hamuje wzrost flory bakteryjnej.

Szybsze gojenie się rany

Miód bogaty w rozpuszczalne w wodzie przeciw-

utleniacze korzystnie wpływa na pobudzenie procesów 

granulacji i epitelializacji. W miodzie można znaleźć 

sole mineralne zawierające potas, fosfor, magnez, wapń, 

mangan, cynk,  żelazo, z witamin zaś B1, B2, B6, B12, 

kwas foliowy, kwas pantotenowy i biotynę.

Redukcja nieprzyjemnego zapachu z rany

W przypadku ran o nieprzyjemnym zapachu, opatrunki  

z miodem ograniczają tę przykrą cechę.

Produkt Rozmiar Kod produktu Ilość sztuk w opakowaniu

Activon Tulle 5 cm x 5 cm CR3761 5

Activon Tulle 10 cm x 10 cm CR3658 5

Manuka
Honey
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A lgivon ®

Opatrunek alginianowy nasączony 100% miodem Manuka 

Produkt Rozmiar Kod produktu Ilość sztuk w opakowaniu

Algivon 5 cm x 5 cm CR3831 5

Algivon 10 cm x 10 cm CR3659

Absorpcyjny, nieprzylegający opatrunek alginianowy 

5

Opis produktu

® nasączony miodem Manuka (minimum UMF  12+).

Miód oraz alginian w kontakcie z wilgocią przyjmują 

formę miękkiego żelu, który stwarza wilgotne 

środowisko i ułatwia utrzymywanie się  miodu 

w zranionym miejscu.  

Sposób użycia

Wysoka zawartość miodu Manuka

5cm x 5cm 8 g (minimum)

10cm x 10cm

Antybakteryjny

25 g (minimum)

Cechy

Antybakteryjna aktywność miodu wiąże się głównie 

 

z działaniem nadtlenku wodoru, powstającego pod 

wpływem zawartego w miodzie enzymu - oksydazy 

glukozy.

Miód jako substancja o wysokiej osmolarności 

Efekt osmotyczny

odprowadza nadmiar wody, co zapobiega maceracji 

brzegów rany i nadmiernemu gromadzeniu się 

aktywnych substancji w środowisku rany. Co więcej, 

pobudza on procesy jej autolitycznego oczyszczania       

i hamuje wzrost flory bakteryjnej.  

Miód bogaty w rozpuszczalne w wodzie 

Szybsze gojenie się rany

przeciwutleniacze korzystnie wpływa na pobudzenie 

procesów granulacji i epitelializacji.  

W przypadku ran o nieprzyjemnym zapachu, opatrunki 

Redukcja nieprzyjemnego zapachu z rany

z miodem ograniczają tę przykrą cechę.

Algivon tworzący kompleks alginianu i miodu Manuka 

Pochłanianie wysieku

doskonale zatrzymuje w swojej strukturze nadmiar 

wysięku.

Miękkie alginianowe włókna sprawiają, że opatrunek 

Dopasowanie do rany

jest elastyczny, co ułatwia jego aplikację na rany 

nieregularne.  

Alginian nasączony miodem nie będzie przywierał 

Opatrunek nieprzywierający do rany

do rany, umożliwiając bezbolesne zmiany opatrunków. 

Miękkie włókna alginianowe podczas absorpcji 

wysięku będą stwarzały korzystny dla  procesu gojenia 

mikroklimat.

Wskazania

Zaopatrywanie ran głębokich, szczelinowych, ostrych 

oraz przewlekłych w tym klinicznie zakażonych, 

znajdujących się w fazie oczyszczania.

Algivon może być aplikowany na każdy rodzaj  ran, 

w tym szczególnie na rany z martwicą rozpływną oraz 

rany wydzielające nieprzyjemny zapach:

Owrzodzenia podudzi

Odleżyny

Rany nowotworowe

Skomplikowane rany chirurgiczne

Otarcia

Manuka
Honey
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A ctilite ®

Nieprzywierający opatrunek siatkowy powlekany
miodem Manuka (99%) i olejkiem Manuka (1%) 

Produkt Rozmiar Kod produktu Ilość sztuk w opakowaniu

Actilite 10 cm x 10 cm CR3849 10

Actilite 10 cm x 20 cm CR3852

Actilite jest nieprzywierającym opatrunkiem pokrytym 

10

Opis produktu

powłoką antybakteryjną. Efekt antybakteryjny 

zwiększono poprzez połączenie wysokiej jakości olejku 

Manuka z miodem Manuka.

Opatrunek służy do ochrony rany przed zakażeniem, 

przyspiesza jej gojenie, umożliwiając z racji swojej 

siatkowej budowy przedostawanie się nadmiaru 

wysięku.  Dzięki antybakteryjnym właściwościom miodu 

Manuka w naturalny sposób dochodzi do ograniczenia 

występowania kolonii bakteryjnych.  Antybakteryjna 

aktywność miodu wiąże się głównie z działaniem 

nadtlenku wodoru, powstającego pod wpływem 

zawartego w modzie enzymu – oksydazy glukozy. 

Skuteczność połączenia miodu Manuka z olejkiem 

Manuka została udowodniona w badaniach                               

in-vitro przeciwko znacznej liczbie mikroorganizmów 

zakażających rany w tym MRSA, VRE i Pseudomonas 

aeruginosa1. 

Sposób użycia

Właściwości higroskopijne miodu Manuka zapewniają 

utrzymanie wilgotnego środowiska w ranie, powodując 

jej szybsze gojenie. Opatrunek jest łatwy w użyciu, 

łagodnie przylega do suchej skóry, lecz nie przykleja 

się do samej rany. Można zastosować dodatkowy 

opatrunek,  stosując na przykład opatrunek  hydrożelowy 

lub chłonny w zależności od stopnia wysięku. Polecamy 

Aqua-Gel (str. 18) lub Eclypse Adherent (str. 11). 

Cechy

Ochrona przeciwbakteryjna

Nieprzywierający

Połączenie miodu Manuka z olejkiem Manuka

Dzięki zastosowaniu olejku Manuka włókna opatrunku 

 

nie przywierają do rany.

Podczas gdy Actilite chroni łożysko rany, siatkowa 

Swobodny przepływ wysięku

struktura opatrunku umożliwia przenikanie wysięku do 

opatrunku wtórnego. 

Wskazania

Opatrunek ma zastosowanie w leczeniu każdego rodzaju 

ran, w których pożądane jest działanie antybakteryjne.

Actilite stosowany jest także jako dodatkowy, 

kontaktowy opatrunek ochronny, w ranach takich jak:

Skaleczenia

Otarcia

Oparzenia

Rany chirurgiczne

Owrzodzenia podudzi

Odleżyny

(1) S Natarajan, D Williamson, J Grey, KG Harding and RA Cooper (2001) Healing of an MRSA-Colonized, hydroxyurea induced leg ulcer with Honey.  
    Journal of  Dermatological Treatment (2001) 12, 33-66

Manuka
Honey

Więcej informacji na www.opatrunki-manuka.pl
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Silflex  / Siltape® ®

Miękki, silikonowy opatrunek siatkowy oraz rozwijany przylepiec silikonowy

Opis produktu

Sil f lex jest opatrunkiem wykonanym z siatki 
poliestrowej powlekanej miękkim silikonem Silfix®. 
Unikalna budowa opatrunku sprawia, że przylega on do 
zdrowej skóry, a nie do rany, dzięki czemu zmiana 
opatrunku jest całkowicie bezbolesna i bezurazowa (*). 
Opatrunek umożliwia przenikanie wydzieliny z rany.

Siltape jest silikonowym przylepcem rozwijanym z rolki, 
który można docinać lub urywać w dowolnych 
fragmentach. Zdejmowanie przelepca Siltape jest 
całkowicie bezbolesne i atraumatyczne dla pacjenta, 
w przeciwieństwie do tradycyjnych materiałów 
przylepnych  nie  pokrytych  warstwą  silikonową.

Sposób użycia 

W przypadku Silflex należy zdjąć przezroczyste 
przekładki znajdujące się po obu stronach opatrunku i 
nałożyć go bezpośrednio na ranę. Opatrunek Silflex 
może zachodzić na krawędzie rany. Opatrunek można 
dodatkowo przykryć dowolnym opatrunkiem wtórnym, 
zapewniającym warstwę chłonną lub ochronną. 
Polecamy zarówno opatrunek Eclypse Adherent (s. 11) 
lub też Advazorb Border (s. 10) w zależności od 
poziomu  wysięku.

Siltape jest zwiniętą taśmą, którą rozwija się z rolki 
i dzięki odpowiedniej perforacji umieszczonej co 5 cm 
wzdłuż całej długości jest możliwe urwanie małych jego 
odcinków. Takie rozwiązanie umożliwia łatwe zasto-
sowanie przylepca w każdych warunkach bez 
konieczności  użycia  nożyczek. 

Epidermolysis Bullosa.

Przylega tylko do skóry suchej, nie do 
wilgotnej rany

Delikatny, miękki silikon umożliwia 
bezbolesną zmianę opatrunku

Pok r y t y  hyd ro fobową  wa r s twą 
miękkiego silikonu Silfix

Miękki i przylegający

Uszkodzenia i otarcia skóry

Rany chirurgiczne

Oparzenia drugiego stopnia

Powierzchowne rany m.in. w przebiegu 

*S. Thomas. World Wide Wounds, Jan 2003

Silflex 5 cm x 7 cm CR3922 10

Silflex 8 cm x 10 cm CR3923 10

Silflex 12 cm x 15 cm CR3924 10

Silflex 20 cm x 30 cm CR3925 10

Siltape CR3938 1

Siltape 4 cm x 1,5 m CR3939 1

Opaktrunek Siltex
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Advazorb ®

Opatrunek z pianki poliuretanowej

Produkt Rozmiar Kod produktu Ilość sztuk w opakowaniu

Advazorb 7,5 cm x 7,5 cm CR4165 10

Advazorb 10 cm x 10 cm CR4166 10

Advazorb 15 cm x 15 cm CR4168 10

Advazorb 10 cm x 20 cm CR4169 10

Advazorb 20 cm x 20 cm CR4170

Opatrunek wykonany z miękkiej i łatwo dopasowującej 

10

Opis produktu

się do kształtu rany chłonnej pianki poliuretanowej. 

Advazorb charakteryzuje się dużym stopniem absorpcji 

i jednocześnie bardzo skutecznym kumulowaniem 

wysięku w swojej strukturze. 

Sposób użycia

Nakładać bezpośrednio na ranę (różową stroną 

opatrunku na zewnątrz) i przymocować przy użyciu folii  

Vellafilm przylepca lub bandaża do kompresjoterapii. 

Opatrunek Advazorb może być zginany  i cięty 

w celu dopasowania do rany. 

Advazorb można pozostawić na ranie na okres               

do 7 dni. Jeśli wysięk zostanie zauważony na obrzeżach 

opatrunku, oznacza to, że należy wymienić opatrunek 

na nowy. 

Cechy

Dobre właściwości absorpcyjne

Gromadzenie wysięku w swojej strukturze

Opatrunek o właściwościach kapilarnych

Możliwość stosowania w kompresjoterapii

Wskazania

Wszystkie rany ostre i przewlekłe, rany z oddzielającą 

się tkanką martwiczą lub rany z wysiękiem, w tym:

Owrzodzenia podudzi

Odleżyny

Pooperacyjne rany zaopatrzone szwami

Miejsca po pobraniu przeszczepów skóry

*The Absorbency and Fluid Retention Properties of Selected Foam Wound Dressings, REPORT, Project: CICA-SSC-01
carried out by Cica Biomedical Ltd, July 2011
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Eclypse ®

Wysoko absorpcyjny opatrunek

Produkt Rozmiar Kod produktu Ilość sztuk w opakowaniu

Eclypse 10 cm x 10 cm CR3818 20

Eclypse 15 cm x 15 cm CR3769 20

Eclypse 20 cm x 30 cm CR3743 20

Eclypse 60 cm x 40 cm CR3808 10

Eclypse Boot 60 cm x 70 cm CR 4014 5

Opis produktu

Opatrunek Eclypse jest wyjątkowo chłonnym opatrunkiem, 

zapewniającym absorpcję znacznych ilości wysięku z rany.

Zabezpiecza przed ewentualnym przeciekaniem  

nicza ryzyko maceracji. 

Opatrunek Eclypse posiada warstwę chłonną wyposażoną 

w silnie absorpcyjny system Xu-lock™, zawiera również 

warstwę mechanicznie związanej celulozy zapewniającą 

dodatkowe właściwości chłonne oraz nadającą 

opatrunkowi niezmienną strukturę. Zewnętrzna warstwa 

opatrunku izoluje wilgoć ale umożliwia jednocześnie 

wymianę gazową rany i otaczającej skóry. Opatrunek jest 

wytrzymały na siły zewnętrzne i zachowuje swoją postać 

nawet po osiągnięciu pełnego nasycenia. 

Sposób użycia

Opatrunek Eclypse umieszcza się powierzchnią chłonną 

na ranie. W przypadku dużych ran można zastosować 

kilka opatrunków obok siebie, mocując je odpowiednim 

plastrem lub bandażem.  Okres stosowania opatrunku 

zależy od intensywności wysięku, jednak opatrunek 

Eclypse można pozostawić na ranie n a okres 

do 7 dni. 

Cechy
2Doskonała chłonność - 6000g/m /24hr, 

 

czyli opatrunek o rozmiarze 10 cm x 10 cm 
absorbuje ok. 60 ml wysięku

Proces absorpcji zachodzi naty chmiast 
po kontakcie z wilgocią

Zewnętrzna warstwa izolująca  wilgoć 
lecz przepuszczająca powietrze i parę wodną

Trwałość i wytrzymałość mechaniczna

Technologia Stay Dry - wilgoć kumulowana jest 
wewnątrz opatrunku, dzięki czemu warstwa 
kontaktowa pozostaje sucha

Opatrunek jest cienki i komfortowy w użyciu , 
z łatwością dostosowuje się do kształtu  rany

Wskazania

Rany z umiarkowanym lub obfitym wysiękiem, w tym:

Owrzodzenia podudzi

Odleżyny

Rany z wilgotną warstwą martwiczą 

oddzielającą się od zdrowej tkanki

    Rany z postępującą granulacją

    Pooperacyjne rany zaopatrzone szwami                                                                                                                                           

    lub rany rozchodzące się

Rany nowotworowe

Zaopatrzenie miejsc po pobraniu  

przeszczepów skóry

i ogra-

14



aerozolu

Spray o działaniu hemostatycznym i antybakteryjnym

Dzięki zawartości kaolinu posiada działanie
hemostatyczne
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Opis produktu

Adva-Co to bandaż o długim naciągu (long stretch) 

przeznaczony do kompresjoterapii owrzodzeń żylnych 

goleni. Dzięki prostokątnym znacznikom umożliwia 

utrzymanie stopniowanego ucisku od 40 mmHg na 

wysokości kostki do 20 mmHg poniżej kolana.

Adva-co stosuje się z warstwą wyściełającą Advasoft, 

która łagodzi ucisk, chroni wyniosłości kostne,                      

a także chłonie wilgoć, dzięki czemu możliwy jest długi 

czas noszenia produktów co z kolei sprawia, że jest       

to ekonomiczny sposobów leczenia niewydolności 

żylnej. 

Bandaż posiada dwa prostokątne wskaźniki, które 

Sposób użycia

pozwalają na uzyskanie odpowiedniej siły ucisku oraz 

centralną linię ułatwiającą prawidłowe zakładanie 

kolejnych warstw bandaża. 

Adva-co ® / Advasoft ®

Bandaż do kompresjoterapii

Produkt Rozmiar Kod produktu Ilość sztuk w opakowaniu

Adva-co 10 cm x 3,5 m KN3627 12

Advasoft 10 cm x 3,5 m CR3661

Prostokąt rozciągnięty do 

6

kształtu kwadratu wskazuje 

poprawny ucisk. 

Cechy

Lekki, przepuszczający powietrze bandaż

Dwa rozmiary wskaźnika stopnia  ucisku 
w kształcie prostokąta dla efektywnego leczenia 
w kompresjoterapii

Cienki materiał zapewniający wysoki komfort 
pacjentom

Linia centralna pokazująca kierunek 
zachodzenia na siebie warstw bandaża

Miękkie wykończenie zwiększające komfort

Stały poziom kompresji

Bez lateksu

Wskazania  

Stosowany w leczeniu owrzodzeń żylnych, 

w przypadku słabej kondycji żył pacjenta, gdzie 
wskazana jest kompresjoterapia

Bandaż wyściółkowy 
do kompresjoterapii
Advasoft™

Prawidłowo założony bandaż kompresyjny.
Bandaży o wysokim stopniu kompresji nie wolno stosować 
w przypadku owrzodzeń tętniczych.
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Kikuhime
Miernik do kontroli ciśnienia w kompresjoterapii

Produkt Romiar Kod produktu Ilość sztuk w opakowaniu

Kikuhime 10 cm x 3.5 m BG3792

Kikuhime to przenośne urządzenie służące do pomiaru 

1

Opis produktu

ciśnienia w przypadku stosowania terapii kompresyjnej. 

Czujnik podłączony do urządzenia, umieszczony 

pod bandażem do kompresjoterapii określa zadane 

ciśnienie z dokładnością do 1 mmHg. Kikuhime jest 

proste w obsłudze, dając przy tym dokładny wynik 

pomiaru.* Urządzenie jest niezastąpionym narzędziem 

dla praktyków stosujących kompresjoterapię. Pozwala 

na profesjonalne sprawdzenie, czy ciśnienie zadane                

za pomocą bandaża osiąga odpowiedni poziom, 

polepszając odpływ żylny i przyspieszając gojenie 

owrzodzenia. 

Kikuhime znajduje zastosowanie w szkoleniach, ocenie 

Zastosowanie

techniki bandażowania, auditach, badaniach oraz w 

rutynowej kontroli pacjentów. Dzięki użyciu specjalnego 

mankietu Easy Glide z materiału zapewniającego łatwe 

usunięcie czujnika nie ma konieczności zdejmowania 

bandaża i ponownej jego aplikacji po dokonaniu pomiaru. 

Mimo, iż Kikuhime zostało zaprojektowane przede 

wszystkim do pomiaru ciśnienia w kompresjoterapii 

(mały czujnik), może być ono wykorzystywane również 

do pomiaru ciśnień w innych miejscach – dla przykładu 

pomiar ciśnienia w okolicach kości krzyżowej (duży 

czujnik).

Cechy

Dokładny pomiar ciśnienia

Prosta obsługa

Niewielkie rozmiary (9x6x2 cm, waga 90g)

Możliwość zapamiętania ostatniego pomiaru

Wysoka pojemność baterii  

(5 lat po 20 pomiarów dziennie)

Uchwyt zabezpieczający przed upuszczeniem 

urządzenia

Zestaw zawiera

1x monitor Kikuhime

1x mały czujnik

1x duży czujnik

1x mankiet Easy Glide

1x śrubokręt (do kalibracji urządzenia)

1x pokrowiec z zamkiem błyskawicznym

1x uchwyt zabezpieczający

* Makoto TAKAHASHI *and Sanae, Biomedical
Systems Engineering, Graduate School of
Engineering, Hokkaido University, Japan
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Opatrunek hydrożelowy

Rozmiar 

 opatrunku

Ilość sztuk  

w opakowaniu
Refundacja  

Ø 5 cm

Ø 6,5 cm

owal 
5,5 cm x 11 cm

5          

6 cm x 12 cm 5

10 cm x 12 cm

12 cm x 12 cm

12 cm x 24 cm 5

22 cm x 28 cm 5

Zestaw 
Pierwsza Pomoc

3          

Opis produktu

Opatrunki Aqua-Gel są wodną kompozycją naturalnych 

i syntetycznych polimerów. 

Aqua-Gel utrzymuje odpowiedni poziom wilgoci 

na powierzchni rany, co wspomaga autolityczne 

oczyszczanie rany oraz pozytywnie wpływa na procesy 

ziarninowania i epitelializacji. Dzięki właściwościom 

absorpcyjnym wydzielina wraz z mikroorganizmami 

zatrzymywana jest w strukturze hydrożelu. 

Opatrunek wykazuje dobrą adhezję do rany, lecz bez 

tendencji do przyklejania się, dlatego zmiana opatrunku 

jest bezbolesna dla pacjenta. 

Aqua-Gel to elastyczny, miękki, plastyczny                                      

w formowaniu opatrunek, który może być stosowany 

na trudnych do zaopatrzenia powierzchniach ciała,               

tj. dłonie, twarz.

Sposób użycia

Aqua-Gel umieszcza się dowolną stroną na powierz-

chni rany. Należy stosować opatrunki o wielkości 

odpowiadającej rozmiarom rany. Opatrunek należy 

zabezpieczyć przylepcem włókninowym, folią adhezyjną 

(Vellafilm) lub bandażem Adva-co (kompresjoterapia).  

 

Wskazania

Rany suche, z martwicą, z małą ilością 

 

wysięku 

lub znajdujące się w fazie epitelializacji, w tym:  

    Rany oparzeniowe I i II stopnia

Owrzodzenia

Powierzchowne odleżyny

Miejsca po pobraniu przeszczepów skóry

Otarcia

Inne rany (stopa cukrzycowa, Epidermolysis 
Bullosa)

Zaznaczone rozmiary podlegają refundacji w przypadku 
przewlekłych owrzodzeń a także Epidermolysis Bullosa.

Cechy

Stwarza i utrzymuje w ranie wilgotne 
środowisko

Stanowi barierę dla bakterii z zewnątrz

Jest przepuszczalny dla gazów

Absorbuje wysięk z rany

Posiada działanie kojące

Nie przywiera do rany

Zmiana opatrunku jest bezbolesna

Jest elastyczny, miękki i łatwy  
w formowaniu

Jest często stosowany jako opatrunek wtórny  
z innymi preparatami 

5          

5          

5          

5          





20

Genadyne ®

System do podciśnieniowej terapii ran

Opis produktu

Genadyne to nowoczesny, kompletny zestaw NPWT 

(Negative Pressure Wound Therapy). Urządzenie 

wytwarza i utrzymuje zadane ujemne ciśnienie w ranie 

dzięki czemu odprowadzany jest nadmiar wysięku 

wraz z  bakteriami,  następuje lepsze ukrwienie dna 

rany, co z kolei stymuluje proliferację fibroplastów 

i pozytywnie wpływa na procesy epitelializacji.

Genadyne jest przenośnym, prostym w użyciu 

urządzeniem stosowanym w warunkach szpitalnych, 

w ośrodkach opieki długoterminowej, ale  także 

w opiece domowej.

Sposób użycia

Genadyne wyposażone jest w zestaw drenów lub portów 

oraz opatrunków dedykowanych do tego typu terapii: 

gąbki poliuretanowe o strukturze otwartych porów,       

a także opatrunki z gazy (metoda Charikera-Jetera).

Po wcześniejszym przygotowaniu dna rany i przepłukaniu 

jej środkiem antyseptycznym np. Dermacyn, należy             

w razie konieczności położyć opatrunek siatkowy 

chroniący ziarninę np. Actilite lub Silflex, a następnie 

dociąć gąbkę lub gazę do wielkości rany i umieścić ją 

w ranie. Do tak przygotowanego opatrunku należy 

założyć dren silikonowy i całość szczelnie obkleić folią 

poliuretanową lub też wykorzystać specjalny port 

zespolony z folią, który wyklucza konieczność użycia 

drenów wewnątrz rany. 

Cechy

Pobudza proliferację komórek budujących 
ziarninę: fibroplastów i komórek endotelialnych

Zmniejsza obrzęk w okolicy rany

Powoduje przekrwienie dna rany

Odprowadza nadmiar wysięku  
z powierzchni rany

Spełnia warunki koncepcji wilgotnej  
terapii ran

Redukuje ilość bakterii na powierzchni rany 

Wskazania

Rany z dużą ilością wysięku

Rany zakażone

Stopa cukrzycowa

Odleżyny

Owrzodzenia

Zabezpieczenie przeszczepów skóry

Genadyne A4 –stacjonarny system NPWT Genadyne XLR8 – przenośny system NPWT



Sposób użycia

Należy nasączyć kompres gazowy roztworem Microdacyn 

i położyć bezpośrednio na ranę. Zabieg należy powtarzać 

2 razy dziennie przez 15 min. lub podczas każdej 

zmiany opatrunku. 

Więcej informacji na www.microdacyn.pl
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Opis produktu

Microdacyn jest wodnym roztworem aktywnych 

związków ponadtlenkowych (super-oxidized solution) 

o działaniu antybakteryjnym. Służy do odkażania                 

i płukania ran ostrych oraz przewlekłych takich jak 

owrzodzenia goleni, odleżyny, rany w przebiegu zespołu 

stopy cukrzycowej.  Preparat Microdacyn powoduje, 

że na powierzchni rany w kontakcie ze składnikami 

budującymi ściany komórki bakteryjnej dochodzi do 

naturalnych procesów chemicznych, analogicznych do 

zachodzących w trakcie fagocytozy, kiedy to neutrofile 

(komórki układu odpornościowego) na drodze reakcji 

enzymatycznych używają reaktywnych form tlenu          

w procesie niszczenia bakterii. 

Microdacyn otacza każdą pojedynczą komórkę 

drobnoustroju atakując jej ścianę. Pod wpływem 

działania aktywnych form tlenu proteiny ściany 

komórkowej ulegają denaturacji, co w efekcie prowadzi 

do ichrozpuszczenia. Badania kliniczne wskazują również 

na działanie przeciwzapalne i właściwości hipoalergiczne 

działanie preparatu, co również ma pozytywny wpływ 

na procesy gojenia rany. 

Cechy

Nawilża oraz oczyszcza rany

Posiada działanie antybakteryjne - bakterie 
Gram(+), Gram(-), MRSA

Likwiduje zarodniki, wirusy oraz grzyby

Redukuje nieprzyjemny zapach

Posiada obojętny odczyn pH  6,2 - 7,8

Bezpieczny dla zdrowych tkanek 

Wskazania

Przewlekłe owrzodzenia

Odleżyny

Rany zainfekowane

Oparzenia

Owrzodzenia nowotworowe

Rany ostre

Microdacyn ® Wound Care
Roztwory oraz hydrożele ponadtlenkowe  

Nie wymaga wypłukiwania z ran głębokich

Rany w przebiegu stopy cukrzycowej

Przepłukiwanie ucha wewnętrznego, spojówki oka

Pojemność Kod produktuIlość w opakowaniuNazwa produktu

Roztwór
®Microdacyn  60

Wound Care

®Microdacyn 

Hydroż  el

250 ml (Spray)

500 ml 

990 ml (NPWT)

5 l 

120 g 

250 g 

12

24

6

4

6

6

44107-00

44102-00

44199-00

44100-00

44209-00

44207-00
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Wybór odpowiedniego opatrunku

Wyboru dokonuje się zgodnie z klasyfikacją ran, 

z uwzględnieniem jej rozmiarów, usytuowania, 

etiologii, fazy gojenia, stopnia wysięku, występowania 

zanieczyszczenia czy zakażenia.

Szerokie spektrum oferowanych produktów 

umożliwia zastosowanie odpowiedniego sposobu 

leczenia miejscowego w zależności od fazy w jakiej 

znajduje się rana, zgodnie z najnowszą koncepcją TIME 

zaproponowaną przez EWMA (European Wound 

Management Association).

TIME to akronim pochodzący od angielskich słów:

Tissue - tkanka

Infection / Inflammation - infekcja / zapalenie

Moisture - wilgoć

Edge / Epithelialisation - brzeg rany / naskórkowanie

Oceniając ranę wg konceptu TIME rozpozna jemy 

najistotniejsze przeszkody przez które rana nie j est 

w stanie skutecznie się goić.  Przed podjęciem właściwych 

działań, zastosowaniem odpowiedniego trybu terapii 

i wyborem opatrunków, należy odpowiedzieć so bie 

na cztery pytania:

Czy w dnie rany nie zalega tkanka martwicza, którą 

należy  opracować chirurgicznie lub wspomóc autolity-

czne oczyszczanie rany?

 

Czy  w ranie nie występują objawy zakażenia, wymagające 

odpowiedniego leczenia ogólnoustrojowego lub miej-

cowego?

 

Czy powierzchnia rany nie jest zbyt sucha lub przeci-

wnie, czy nie występuje nadmierny wysięk? Przy-

wrócenie odpowiedniego nawilżenia w ranie odbywa 

się najczęściej poprzez zastosowanie opatrunków o 

chłonności dostosowanej do ilości wysięku. Rana zbyt 

sucha często pokrywa się złogami włóknika, ziarnina 

w jej dnie ulega zwłóknieniu, a brzegi nie naskórkują.  

W przypadku ran nadmiernie wysiękających 

zalegający w ranie wysięk może stanowić źródło in-

fekcji, powodować macerację otaczającej  skóry 

i być przyczyną dyskomfortu dla chorego.

 

Czy od brzegu rany postępuje naskórkowanie, czy brzeg 

rany nie jest uniesiony lub zmacerowany? Gdy dno 

rany pokryte jest czystą tkanką ziarninową otaczający 

naskórek zaczyna na nią narastać.

Lecząc ranę produktami o działaniu miejscowym zawsze 

należy pamiętać o tym, że najczęściej jest ona objawem 

innego problemu zdrowotnego. Np. w przypadku 

owrzodzenia żylnego (przy braku przeciwwskazań) 

konieczne jest zastosowanie kompres joterapii.

 

Niektóre rany będą wymagały zastosowania jedynie 

ochronnego, przywierającego opatrunku. W przypadku 

głębszych ran oraz ran z dużą ilością wysięku, w raz 

z użyciem opatrunku właściwego, może być wymagane 

zastosowanie dodatkowego opatrunku wtórnego, 

którego celem będzie lepsze zabezpieczenie rany przed 

zakażeniem, zapewnienie dobrych właściwości absorp-

cyjnych lub utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgoci. 

Szeroki wybór opatrunków jak też możliwość ich łączenia 

zapewnia większą elastyczność w metodach ich aplikacji.  

Przy wyborze opatrunku należy też zwrócić uwa gę, 

że niektóre z nich wyposażone są w przylepną warstwę 

adhezyjną, która zdecydowanie ułatwia ich aplikację.  

Opatrunki z warstwą adhezyjną przezna-czone są 

do komfortowego zabezpieczania rany i mogą być 

stosowane jako opatrunki mocujące w połączeniu z 

opatrunkami, które nie mają właściwości przylepnych. 

Stanowią one skuteczną barierę antybakteryjną, 

niektóre mają możliwość wchłaniania wysięku. 

Opatrunki adhezyjne wykorzystują technologię 
®miękkiego silikonu Silfix , dzięki której zmi-

ana opatrunków jest delikatna i bezbolesna.  

Schemat ułatwiający wybór odpowiedniego produktu  

w zależności od stadium rany zgodnie z koncepcją TIME 

zamieszczono obok. Podręczny poradnik służy wyłącznie 

jako wskazówka; zawsze przy wyborze odpowiedniego 

rodzaju terapii należy zasięgnąć specjalistycznej porady. 

Notatki

T – tissue

I - infection / inflammation

M – moisture

E - edge / epithelisation
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www.kikgel.com.pl
www.microdacyn.pl
www.opatrunki-manuka.pl
www.opatrunki-ratunkowe.pl
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