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• Možnost účinné, jednoduché a bezbolestné léčby

• Jednoduchost a komfort pro vás i pacienta

• Výrazné snížení počtu převazů

• Významně nižší zátěž pro ambulanci

• Významné snížení doby zhojení pacienta

Uvolnění preskripce vlhkého krytí 
Co znamená uvolnění preskripce pro Vás?



Vzor vyplnění Žádanky a Poukazu na vlhké krytí
Během prvních 6 měsíců léčby rány

Ve „Zdůvodnění“ je třeba co nejpečlivěji popsat ránu,
zejména velikost, tvar, lokalizaci, zápach, sekreci a fázi rány



HydroTerapie®

HydroTac®

Dva produkty – jedna úspěšná léčba

Krok 1:
HydroClean® čistí, 

provádí debridement
a aktivuje rány

prostřednictvím
jedinečného mechanismu

proplachování
a absorpce

Krok 2: 
HydroTac® podporuje 

epitelizaci
prostřednictvím gelové

technologie
a absorbuje exsudát 
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HydroTerapie a její využití



Jaké jsou výhody léčby s HydroClean®?

• Vhodný na čištění většiny chronických a akutních ran

• Udržuje vlhké prostředí rány a výrazně snižuje 

bakteriální osídlení

• Autolytický debridement

• Bezbolestný převaz

• Jednoduchá aplikace – je pružný a poddajný

HydroClean®



HydroTac®

• Aktivně hydratuje a zároveň absorbuje exsudát

• Obsahuje hydrogel, který urychluje epitalizaci, ránu chladí a snižuje bolestivost

• Polyuretanový film brání sekundární infekci

• Pro suché a exudující rány

• Vydrží i více dní bez výměny krytí

Chrání ránu a podporuje její hojení až do epitalizace



RespoSorb® Super

• Vysoká absorpční a retenční kapacita

• Umožňuje odvod tekutiny bez vystavení pokožky maceraci

• Pohlcuje zápach

• Snížení počtu převazů u silně secernujících ran

• Voděodolná vnější vrstva chrání oblečení a ložní prádlo

Jak řešit silně secernující ránu?



Seznam produktů a SÚKL kódy

Všechny uvedené 
materiály jsou bez 
doplatku pacienta



Chcete vědět více?

www.lecbarany.cz

Pro návštěvu reprezentanta volejte:
+420 724 671 081


