Opatrunki o najwyższym
stężeniu srebra
na rynku medycznym

Badania kliniczne potwierdzają, że opatrunki Silverlon®
ograniczają infekcje pooperacyjne o minimum 60%.

W prospektywnym, randomizowanym
badaniu(1) z University of South Florida,
użycie Silverlon® w chirurgii jelita
grubego zmniejszyło liczbę infekcji
o 60,6% - (p <0,011).
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Silverlon® zredukował do zera częstość
zapalenia śródpiersia w operacjach
kardiochirurgicznych dla grupy badanej 365
pacjentów. W grupie kontrolnej zakażeniu
uległo 13 pacjentów.
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W badaniu laminektomii lędźwiowej(2) grupa
kontrolna miała 11% wskaźnik zakażeń,
w tym 11 zakażeń powierzchniowych i 3
zakażenia głębokiego nacięcia.
W grupie Silverlon® nie było żadnych infekcji - ani powierzchniowych, ani głębokich.
Infekcje śródpiersia po sternotomii
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Zastosowanie opatrunków srebrowych w redukcji zakażeń drenów pompy do wspomagania serca: (4) :

Zgodnie z lokalną procedurą oczyścić
skórę wokół drenu roztworem
dezynfekcyjnym.

Opatrunek Silverlon aktywować wodą
oczyszczoną i owinąć dren w miejscu
wyjścia.

Zabezpieczyć opatrunek Silverlon gazą, a
następnie założyć mocowanie drenu.

Opatrunek z wilgotnej gazy zmieniano
codziennie, opatrunek Silverlon® raz na
trzy dni do czasu usunięcia cewnika.

Opatrunki Silverlon®
Podczas leczenia ran przewlekłych ciągłe stany zapalne i infekcje utrudniają proces gojenia. Opatrunki Silverlon®
dzięki unikalnej budowie zapewniają długotrwale wysoki poziom uwalniania srebra jonowego zmniejszając
ryzyko infekcji oraz poprawiając proces gojenia.
Opatrunki Silverlon® są stosowane w leczeniu szerokiej gamy ran, w tym ran częściowej i pełnej grubości,
odleżyn, owrzodzeń żylnych, owrzodzeń cukrzycowych, ran pourazowych i chirurgicznych, oparzeń pierwszego i
drugiego stopnia oraz miejsc dawczych i biorczych.
SILVERLON® FLEX - do połączenia z terapią podciśnieniową (NPWT)
Opatrunki Silverlon® Flex są przeznaczone do stosowania z systemami do podciśnieniowej terapii ran
(NPWT). Zwiększona przepuszczalność powierzchni opatrunku w bezpośrednim kontakcie z raną umożliwia
swobodny przepływ wysięku i resztek zanieczyszczeń z rany do opatrunku NPWT.
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Opatrunek Silverlon® w połączeniu z NPWT
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Zmniejszenie średniej hospitalizacji o > 60% (wartość p < 0,033)
Zmniejszenie liczby zabiegów chirurgicznych o > 48% (wartość p < 0,015)
Zmniejszenie liczby dni leczenia o > 56% (wartość p < 0,001)
Zmniejszenie powierzchni tkanek miękkich niezbędnych do zamknięcia
rany o > 69 % (wartość p < 0,024)

Rezultaty badań w University of Alabama Study(5)

Silverlon® - opatrunki do leczenia ran i oparzeń
Opatrunki Silverlon® okazały się wyjątkowo skuteczne w leczeniu oparzeń. Od dawna są wybierane przez armię
amerykańską do urazów oparzeniowych pola walki. Łatwo dopasowują się do powierzchni rany zapewniając
większy zakres ruchu. Siedmiodniowa skuteczność opatrunków Silverlon® oznacza mniej zmian opatrunków
i większy komfort pacjenta.
SILVERLON® RĘKAWICZKA
Opatrunki w formie rękawiczki z otwartymi palcami są idealne do stosowania po ostrym urazie/operacji zarówno
w przypadku oparzeń niepełnej, jak i pełnej grubości. Cechują się szybką i łatwą aplikacją oraz zwiększonym
zakresem możliwości ruchu w porównaniu z klasycznymi opatrunkami. Dostępne w 3 rozmiarach dzięki czemu
dopasowują się do każdej dłoni. Odpowiednio zaprojektowane, przewymiarowane o 20%, aby pomieścić
powstały obrzęk tkanek miękkich. Pozwala to również na ich łatwe zdejmowanie bez uszkadzania delikatnych
przeszczepów skóry pośredniej grubości.
SILVERLON® BANDAŻ I RĘKAW NA PALEC
Opatrunek w postaci bandaża zapewnia łagodną kompresję i idealnie nadaje się do opatrywania kończyn i dużych
powierzchni ciała w przypadku oparzeń oraz zabezpieczania przeszczepów skóry i miejsc dawczych.
Opatrunki Sillveron w formie rękawa na palec zapewniają ochronę oraz łagodny ucisk na całym obwodzie.
Możliwość przycinania i elastyczność opatrunku pozwala na idealne dopasowanie oraz pełną swobodę ruchów.

Co wyróżnia Opatrunki Silverlon® ?
Opatrunki Silverlon® posiadają trwale powlekaną srebrem powierzchnię.
Powierzchnia Silverlon®

Powiększenie

Opatrunki Silverlon®
• Największy zasób dostarczanych jonów srebra
• Długi czas między zmianami opatrunków - nałożone na
ranę aktywnie działają przez 7 dni
• Nie powodują przebarwień
• Szybko redukują obciążenie biologiczne
• Skuteczność potwierdzona licznymi badaniami
Opatrunki Silverlon® zapewniają regularne
uwalnianie jonów srebra do rany.

Inne opatrunki ze srebrem

Opatrunki z krystalicznego srebra

Opatrunki impregnowane

• Bardzo mało srebra - zazwyczaj
50 razy mniej srebra niż Silverlon®
• Niewielka ilość dostarczanych
jonów srebra, a co za tym idzie, niska
skuteczność

• Zawierają zwykle ok. 5 razy mniej
srebra niż Silverlon®
• Jony srebra są dostarczane poprzez
osadzanie krystalicznego srebra w ranie
• Może wystąpić przebarwienie i
podrażnienie

Silverlon®
Bezpieczny

Skuteczny

Łatwy w użyciu

• Mimo wysokiego stężenia
srebra nie powoduje
przebarwień

• Skuteczny przeciwko szerokiemu
spektrum patogenów, w tym
MRSA, Pseudomonas i VRE

• Zmiana opatrunku raz na 7 dni

• Uwalnia srebro jonowe bez
działań niepożądanych

• Stale dostarcza terapeutyczną
wysoką dawkę jonów srebra
bezpośrednio do tkanki rany

• Różnorodność typów i rodzajów
opatrunków ułatwia
dopasowanie do dowolnej rany i
preferowanej metody leczenia

Opatrunki Silverlon® zawierają najwięcej aktywnego srebra
wśród opatrunków dostępnych na rynku(6)
Zawartość srebra (mg/100cm2)
546
141
104
67,7
50
3
2,7

Nazwa handlowa
Silverlon®
Calgitrol Ag
Acticoat
Mepilex Ag
Atrauman Ag
Aquacel Ag
Actisorb Silver 220

W ciągu 4 godzin opatrunki Silverlon® uwalniają wystarczającą
ilość jonów srebra, aby wyeliminować MRSA i są aktywne przez 7 dni.
Po aktywacji jony srebra są stale uwalniane do momentu usunięcia opatrunku.

Ilość mikroorganizmów

Dane testowe in vitro dla SILVERLON®
Redukcja MRSA i Pseudomonas aureginosa
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*Dane: 510(k) K122817, page 174 of 379

MIKROORGANIZM
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Widoczne rezultaty: Silverlon® usuwa obciążenie bakteryjne i przygotowuje ranę do dalszego leczenia

Pacjent w wieku 45 lat, po oparzeniu
chemicznym (amoniakiem) - oparzenia stopnia
IIA/IIB/III około 15% powierzchni ciała.

Po 3 dniach od urazu zastosowano
opatrunek Silverlon® i utrzymywano go
w stanie wilgoci w celu aktywacji.

Efekt po 2 dobach stosowania opatrunków
Silverlon®.

Opatrunki do leczenia ran i oparzeń

Silverlon®
opatrunki

Silverlon®
rękawiczki

Silverlon®
bandaże

Silverlon®
rękaw na palec

Numer katalogowy

Rozmiar

BCD-44
BCD-48
BCD-816
BCD-1616
BCD-2424

10 x 12 cm
10 x 20 cm
20 x 40 cm
40 x 40 cm
61 x 61 cm

Numer katalogowy

Rozmiar

ABG-01S
ABG-01M
ABG-01L

24 x 26 cm
27 x 27 cm
29 x 32 cm

Numer katalogowy

Rozmiar

BWD-466
BWD-6108

10 x 168 cm
15 x 274 cm

Numer katalogowy

Rozmiar

DS-112

3 x 30 cm

Opatrunki do leczenia ran w terapii NPWT
Silverlon® Flex
NPWT

Numer katalogowy

Rozmiar

WCD22-NPS-FLEX
WCD44-NPS-FLEX
WCD48-NPS-FLEX
WCD88-NPS-FLEX

5 x 5 cm
10 x 10 cm
10 x 20 cm
20 x 20 cm

Producent:

Dystrybutor:

2571 Kaneville Ct. Geneva, IL 60134
silverlon.com

KIKGEL Sp. z o.o.
ul. M. Curie-Skłodowskiej 7, 97-225 Ujazd
tel.: 44 719 23 40
e-mail: biuro@kikgel.com.pl
www.kikgel.com.pl
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Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem.
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