
Eclypse
®

Rodzina opatrunków 
absorbcyjnych
Efektywne zarządzanie wysiękiem…

Drenuje płyny, nie Twój budżet



Zarządzanie
wysiękiem z
Eclypse® 
super absorberem

®



Oddychająca warstwa wodoodporna 
opatrunku Eclypse® chroni ranę przed 
wnikaniem bakterii i wirusów oraz 
czynnikami mechanicznymi.

Warstwa wierzchnia

Warstwa zabezpieczająca warstwę 
okrywową i wierzch warstwy 
zatrzymującej wysięk.

Warstwa zabezpieczająca

Centralna część opatrunku Eclypse® to 
warstwa kryształów o wysokiej 
pochłanialności i mechanicznie 
związanej z nimi poduszki celulozowej . 

Warstwa zatrzymująca wysięk

Ta warstwa szybko przekazuje płyny z 
łożyska rany do warstwy zamykającej 
wysięk.

Szybko przesączająca warstwa

Silikonowa warstwa kontaktowa delikatnie przywiera do 
skóry; ze względu na hydrofobiczne właściwości silikonu 
nie przykleja się do dna rany.

Miękka silikonowa warstwa kontaktowa



30% więcej pochłanialności – ulepszony wzór 
produktu z nową technologią zatrzymywania 
wysięku – kryształy celulozowe
Wytrzymały i wygodny

Cechy

Korzyści
Skierowany na pacjenta system 
odprowadzania wysięku

Utrzymywanie wilgoci z daleka od rany. 

Redukuje ryzyko wtórnego uszkodzneia rany, 
maceracji i infekcji

Atraumatyczna silikonowa warstwa 
kontaktowa i odporna warstwa wierzchnia

Zapewnia komfort pacjentowi, bezbolesna 
zmiana. Redukuje obawy związane z 
plamieniem i brudzeniem

Szeroki wybór kształtów i rozmiarów 
opatrunków.

Ciągłość wyboru opatrunku dla pacjentów i 
pracowników służby zdrowia

Teraz 30% więcej pochłanialności

Wygodny w stosowaniu, redukuje stres i 
nieprzyjemne doznania



Types of 
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Kostka                  Środek podudzia       Pod  kolanem

Wzrost ucisku pod 
bandażem 
(kompresjoterapia)
4 warstwy

Wzrost ucisku pod 
bandażem 
2 warstwy

Kostka Środek podudzia       Pod kolanem       

ZAPEWNIA KOMFORT UŻYTKOWANIA



NOWOŚĆ!

Wysoko pochłanialny, oddychający, mechanicznie odporny 
opatrunek nie wymagający dodatkowego mocowania 

Cienki, dostosowujący się do kształtu ciała, poprawiający 
jakość życia pacjentów

Rzadsze zmiany opatrunków, oszczędność czasu personelu 
medycznego



Rodzina wysoce absorpcyjnych opatrunków

Adherent

Border & Border Oval

Adherent Sacral

Boot

Foot

Eclypse

Eclypse

NOWOŚĆ! Contour



Powrót do wyboru Eclypse

Wysoce absorpcyjny

Nieprzepuszczalny dla drobnoustrojów

Może być używany równocześnie z 
kompresjoterapią bez utraty właściwości 

Absorbuje nadmiar wysięku i czynników 
opóźniających gojenia rany

Niskie koszty użycia

Duży wybór rozmiarów opatrunków, między 
innymi unikalny 40x60cm

Może być używany jako opatrunek pierwotny lub 
wtórny, szczególnie w połączeniu z miodem 

manuka Activon® Manuka

Wzrastająca pojemność absorpcji

Atraumatyczny i hipoalergiczny

Oddychające, wodoodporne pokrycie

Zapewnia wilgotne środowisko rany

Dodatkowa warstwa przewodząca wysięk

Unikalna kombincja silikonu i akrylu w warstwie 
adhezyjnej

Dostępny także kształt owalny

Kontynuacja rozmiarami 
opatrunków

Opatrunek super 
absorpcyjny

Eclypse® Eclypse® Border i 
Eclypse® Border Oval
Opatrunek wysoce absorpcyjny z 
Silikonową krawędzią i warstwą 
kontaktową 



Wysoce absorpcyjny

Nieprzepuszczalny dla drobnoustrojów

Może być używany równocześnie z 
kompresjoterapią bez utraty właściwości 

Absorbuje nadmiar wysięku i czynników 
opóźniających gojenia rany

Niskie koszty użycia

Duży wybór rozmiarów opatrunków, między 
innymi unikalny 40x60cm

Może być używany jako opatrunek pierwotny lub 
wtórny, szczególnie w połączeniu z miodem 

manuka Activon® Manuka

Wzrastająca pojemność absorpcji

Atraumatyczny i hipoalergiczny

Oddychające, wodoodporne pokrycie

Zapewnia wilgotne środowisko rany

Dodatkowa warstwa przewodząca wysięk

Unikalna kombincja silikonu i akrylu w warstwie 
adhezyjnej

Dostępny także kształt owalny

Kontynuacja rozmiarami 
opatrunków

Opatrunek super 
absorpcyjny

Eclypse® Eclypse® Border i 
Eclypse® Border Oval
Opatrunek wysoce absorpcyjny z 
Silikonową krawędzią i warstwą 
kontaktową 

Powrót do wyboru Eclypse



Kontynuacja rozmiarami 
opatrunków

Opatrunek super 
absorpcyjny

Eclypse® Eclypse® Border i 
Eclypse® Border Oval
Opatrunek wysoce absorpcyjny z 
Silikonową krawędzią i warstwą 
kontaktową 

Produkt Wymiary Ilość w opakowaniu Kod produktu

Eclypse 10cm x 10cm 20 CR3818

Eclypse 15cm x 15cm 20 CR3769

Eclypse 20cm x 30cm 20 CR3743

Eclypse 40cm x 60cm 10 CR3808

Produkt Wymiary Ilość w opakowaniu Kod produktu

Eclypse Border 15cm x15cm 10 CR4296

Eclypse Border 20cm x 30cm 10 CR4279

Eclypse Border Oval 10cm x 20cm 10 CR4300

Eclypse Border Oval 15cm x 20cm 10 CR4299

Eclypse Border Oval 20cm x 30cm 10 CR4298

Powrót do wyboru Eclypse



Unikalna delikatna warstwa kontaktowa połączona 
z dużą pochłanialnością

Silikonowa warstwa adhezyjna umożliwia aplikację 
opatrunku jedną ręką

Minimalizuje ból i nieprzyjemne doznania w czasie 
zmiany opatrunku

Szeroki asortyment rozmiarów

Unikalna delikatna warstwa kontaktowa 
połączona z dużą pochłanialnością

Anatomiczny kształt

Krawędzie o niskim profilu zapobiegające 
zaczepieniu przez ubranie

Silikonowa warstwa adhezyjna umożliwia 
aplikację opatrunku jedną ręką

Dostępny w dwóch rozmiarach

Kontynuacja rozmiarami 
opatrunków

Eclypse Adherent®
Super absorpcyjny opatrunek 
z miękką silikonową warstwą
kontaktową

Eclypse Adherent Sacral®
Super absopcyjny opatrunek na  kość 
krzyżową

Powrót do wyboru Eclypse



Kontynuacja rozmiarami 
opatrunków

Eclypse Adherent®
Super absorpcyjny opatrunek 
z miękką silikonową warstwą
kontaktową

Eclypse Adherent Sacral®
Super absorpcyjny opatrunek na  kość 
krzyżową

Produkt Wymiary
Ilość w 

opakowaniu Kod produktu

Eclypse Adherent 10cm x 10cm 10 CR3881

Eclypse Adherent 10cm x 20cm 10 CR3883

Eclypse Adherent 15cm x 15cm 10 CR3863

Eclypse Adherent 20cm x 30cm 10 CR3864

Produkt Wymiary
Ilość w 

opakowaniu Kod produktu

Eclypse Adherent Sacral 17cm x19cm 10 CR3985

Eclypse Adherent Sacral 22cm x 23cm 10 CR3986

Powrót do wyboru Eclypse



Anatomiczny kształt dolnej części podudzia i stopy

12 oddzielnych wysoce absorpcyjnych modułów do 
optymalnego pobierania wysięku

Dostosowuje się do kształtu ciała

Znacząco poprawia mobilność pacjenta

Łatwy w stosowaniu, jednoczęściowy

Skraca czas aplikacji i zmiany

Dostępny w dwóch rozmiarach

Szybka absorpcja

Duża pojemność

Płynoodporne pokrycie

Mocny i wytrzymały

Technologia utrzymywania suchego 
opatrunku
Cienki i wygodny

Szczególnie przydatny do leczenia 
zespołu stopy cukrzycowej

Przejdź do pytań

Eclypse Boot®
Super absorbcyjny opatrunek na 
nogę

Eclypse Foot®
Super absorpcyjny opatrunek na 
stopę

Powrót do wyboru Eclypse



Przejdź do pytań

Eclypse Boot®
Super absorbcyjny opatrunek na 
nogę

Eclypse Foot®
Super absorpcyjny opatrunek na 
stopę

Produkt Wymiary
Ilość w 

opakowaniu Kod produktu

Eclypse Boot
55cm x 
47cm 5 CR4237

Eclypse Boot
60cm x 
70cm 5 CR4014

Produkt Wymiary
Ilość w 

opakowaniu Kod produktu

Eclypse Foot 33cm x48cm 5 CR4219

Powrót do wyboru Eclypse



O wysokim stopniu absorpcji, 
oddychający, do zastosowania na 
dowolnej powierzchni

Cienki i wygodny podnosi jakość życia 
pacjentów

Idealnie dopasowuje się do kształtu ciała

Znacznie podnosi mobilność pacjentów

Mniejsza częstotliwość zmiany opatrunku 
– oszczędza czas pracy personelu

Przejdź do pytań

Eclypse® Contour
Super absorpcyjny opatrunek 
wielomiejscowy

Produkt Wymiary Ilość w opakowaniu Kod produktu

Eclypse Contour 30cm x51cm 10 CR4398

Powrót do wyboru Eclypse



FAQ (Frequently Ask Questions) – często zadawane 
pytania
Czy Eclypse® może być używany jako opatrunek 
pierwotny i wtórny?

Jak długo można pozostawić Eclypse®
na ranie?

Czego powinno się używać do 
zabezpieczenia Eclypse®?

Czy Eclypse® może być używany 
równocześnie z kompresjoterapią?

Przejdź do Opisów PrzypadkówPowrót do wyboru Eclypse



FAQ (Frequently Ask Questions) – często zadawane 
pytania
Czy Eclypse® może być używany jako opatrunek 
pierwotny i wtórny?

Jak długo można pozostawić Eclypse®
na ranie?

Czego powinno się używać do 
zabezpieczenia Eclypse®?

Czy Eclypse® może być używany 
równocześnie z kompresjoterapią?

Przejdź do Opisów Przypadków

Eclypse Adherent®, Eclypse Border® and Eclypse
Border Oval® mogą być używane do wszystkich 
typów rany, jako opatrunek pierwotny lub wtórny, 
ze względu na unikalną warstwę adhezyjną, która 
zapobiega przyklejaniu do łożyska rany. 
W ranach z dużym zniszczeniem tkanki może  być 
przydatna dodatkowa warstwa kontaktowa, użyta 
razem z Eclypse®, np. Silflex®.

Powrót do wyboru Eclypse



FAQ (Frequently Ask Questions) – często zadawane 
pytania
Czy Eclypse® może być używany jako opatrunek 
pierwotny i wtórny?

Jak długo można pozostawić Eclypse®
na ranie?
Czas pozostawienia jest uzależniony od 
ilości wysięku, niekiedy opatrunek 
powinno się zmieniać codziennie; jeżeli 
nie ma konieczności zmiany Eclypse®

może pozostawać na ranie do 7 dni.

Czego powinno się używać do 
zabezpieczenia Eclypse®?

Czy Eclypse® może być używany 
równocześnie z kompresjoterapią?

Przejdź do Opisów PrzypadkówPowrót do wyboru Eclypse



FAQ (Frequently Ask Questions) – często zadawane 
pytania
Czy Eclypse® może być używany jako opatrunek 
pierwotny i wtórny?

Jak długo można pozostawić Eclypse®
na ranie?

Czego powinno się używać do 
zabezpieczenia Eclypse®?

Czy Eclypse® może być używany 
równocześnie z kompresjoterapią?

Przejdź do Opisów Przypadków

Eclypse® powinien być zabezpieczony odpowiednim 
bandażem, zwykłym lub uciskowym. Eclypse
Adherent® i Eclypse Border®/Eclypse Border Oval® są 
samoprzylepne dzięki warstwie kontaktowej i 
adhezyjnym krawędziom; może być użyte dodatkowe 
zabezpieczenie opisane powyżej.

Powrót do wyboru Eclypse



FAQ (Frequently Ask Questions) – często zadawane 
pytania
Czy Eclypse® może być używany jako opatrunek 
pierwotny i wtórny?

Jak długo można pozostawić Eclypse®
na ranie?

Czego powinno się używać do 
zabezpieczenia Eclypse®?

Czy Eclypse® może być używany 
równocześnie z kompresjoterapią?

Przejdź do Opisów Przypadków

Tak, Eclypse® może być używany w czasie 
kompresjoterapii, Eclypse®,  jeżeli nie  jest 
nasiąknięty; nie wpływa niekorzystnie na proces 
kompresjoterapii.

Powrót do wyboru Eclypse



Eclypse®
Opisy zastosowania



Pacjent, l. 90, leczony z powodu owrzodzenia lewego
podudzia, do marca 2009r leczony w poradni, wypisany
z leczenia i pozostający pod opieką pielęgniarki. Leczony

m. in. kompresjoterapią. We wrześniu 2009r. powrócił do 
leczenia. Na ranę położony został opatrunek piankowy wraz
z żelem, który spowodował macerację skóry otaczającej
ranę (Fig. 1).
Na ranę został założony opatrunek Eclypse®,  oraz
umocowany podwójną warstwą bandaży uciskowych.
Po trzech dniach od zastosowania opatrunku maceracja 
tkanki otaczającej ranę ustąpiła (Fig. 2)



Pacjentka l. 102, leczona z powodu owrzodzenia podudzia
spowodowanego przez zmiany naczyniowe. Leczona od 10
lat, rana z dużym wysiękiem i bolesna.
Opatrunek Eclypse® został zastosowany jako opatrunek wtórny,
w miejscu najsilniejszego wysięku. Rana z cechami 
dewitualizującej się tkanki, brzegi rany silnie zmacerowane (Fig.3)
mimo użycia Aquacel jako opatrunku stosowanego wcześniej.
Na ranę nałożono Oxyzyme - 2 częściowy opatrunek żelowy oraz
Oxygen. Całość zabezpieczono bandażami Setocrepe.
Po dwóch dniach zdjęto opatrunek; maceracja tkanki wyraźnie
Ustąpiła, dzięki silnie absorpcyjnemu działaniu Eclypse® (Fig.4)



Pacjent l. 52, leczony z powodu owrzodzenia podudzia w 
Centrum Leczenia Ran. Rana uległa zagojeniu, jednak ze względu
na małą dyscyplinę pacjenta i choroby współistniejące uległa 
odnowieniu. 
Rana zabezpieczona opatrunkiem Mepilex oraz pianką absorpcyjną,
Wydzielała nieprzyjemny zapach oraz nastąpił średniej wielkości
wysięk surowiczy.
W ranie widoczna dewitualizująca się tkanka w ilości ok. 70% 
oraz pośrodku wyspa epitelializacji, wystąpiła też maceracja 
na brzegach rany (Fig.5).
Rana została zaopatrzona Flamazine, aby zlikwidować obciążenie 
Bakteryjne oraz Actiform Cool, aby zmniejszyć ból związany z 
oczyszczaniem rany. Na tę warstwę został założony Eclypse® oraz dwie 
warstwy bandaża elastycznego Actico w ramach kompresjoterapii.
Pacjent następnego dnia przyszedł do kontroli; zdegradowana tkanka
zaczęła zanikać, jak również zmniejszyła się maceracja wokół rany (Fig. 6)



Pacjent, l. 74, z owrzodzeniem obu podudzi, leczony w Centrum 
Leczenia Ran. Lewa noga sprawiała większy kłopot ze względu na 
silny wysięk i związaną z tym macerację skóry wokół rany (Fig.7)
Eclypse® zostało zastosowane jako opatrunek pierwotny, wokół 
którego zastosowano 2 warstwy bandaża Coban.
Opatrunek był zmieniany raz w tygodniu. Po dwóch tygodniach 
pacjent zgłosił się do CLR, gdzie po zdjęciu opatrunku zauważono 
poprawę stanu zmacerowanej skóry wokół rany, czyste wnętrze oraz 
wyspy granulacji tkanki wewnątrz łożyska rany (Fig. 8)
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