Vybavte se efektivním krytím
na ošetření exsudujících ran
Vyberte si to nejlepší

Nejpoužívanější
superabsorpční
krytí v Evropě *

* Pharmacy prescription data 2015

Zetuvit® Plus vs. klasické
sekundární krytí

Bezpečnost
a pohodlí pacientů
jsou klíčové
Zetuvit® Plus
• Vysoká absorpce – díky kombinaci buničiny
a superabsorpčního jádra, které v sobě uzamyká
exsudát a postupně zvětšuje svůj objem
• Úspora nákladů – bezkonkurenční poměr
ceny a kvality
• Komfort pacienta – příjemné a komfortní
nošení díky měkkým materiálům a vysoké
flexibilitě
• Nižší frekvence výměny krytí díky vysoké
absorpci
• Ušetřený čas – více prostoru k odpočinku
poraněného
• Zklidnění psychiky – časté převazování
způsobuje bolest a stres

Klasické sekundární krytí –
gáza, netkaný textil
• Všestranné využití – ověřeno po desítky let
• Tradiční pomocník
• Finance – nižší cena za kus
• Častá výměna krytí – poměr času a ceny
– častější výměna znamená větší spotřebu
a vyšší náklady

Klasické sekundární krytí vs. Zetuvit® Plus
Kontrola a převaz rány probíhal každý den večer a byl proveden pracovníky agentury domácí péče.

tradiční
gázové krytí

Zetuvit®Plus

20. března 2018 – stav rány
• LK – převaz na ambulanci Sterilux ES
• PK – převaz na ambulanci Zetuvit®Plus 20 × 25 cm

21. března 2018 – po 24 hod.
• LK – 1. převaz v domácím
prostředí
• PK – Zetuvit®Plus z prvního
převazu zůstává

22. března 2018 – po 48 hod.
• LK – 2. převaz v domácím
prostředí
• PK – Zetuvit®Plus z prvního
převazu zůstává

Ekonomické srovnání
sekundárních krytí

Celková úspora při použití
Zetuvitu Plus 20 × 25 cm

Cenová rozvaha převazu za použití klasického sekundárního krytí vs. Zetuvit® Plus na jeden převaz
Klasické krytí

Zetuvit® Plus

Rukavice

1×

1,72 Kč za pár

1×

1,72 Kč za pár

Elastické obinadlo Idealflex 10 cm

1×

20,90 Kč

1×

20,90 Kč

Elastické obinadlo Idealflex 12 cm

1×

26,90 Kč

1×

26,90 Kč

Velký čtverec – přířez 23 × 23 cm

5×

5,64 Kč

–

–

Zetuvit® Plus

–

–

1×

88 Kč

Celková cena jednoho převazu

23. března 2018 – po 72 hod.
• LK – 3. převaz v domácím
prostředí
• PK – 1. výměna krytí
Zetuvit®Plus

77,72 Kč

Za týden. . . . . . . 131 Kč
Za měsíc. . . . . . . 526 Kč
Za rok. . . . . . . . 6 311 Kč
to, co nelze vyjádřit penězi:
• Úspora času
• Komfort pacienta
• Zklidnění psychiky

137,52 Kč

Cena za 1 převaz
Klasické krytí

Cena za 1 převaz
Zetuvit® Plus

Zahájení léčby

77,72 Kč

137,52 Kč

Převaz 1. den

77,72 Kč

0 Kč

Převaz 2. den

77,72 Kč

0 Kč

Číslo výrobku

Rozměr

Převaz 3. den

77,72 Kč

137,52 Kč

4137108

10 × 10 cm, sterilní

10 ks

Převaz 4. den

77,72 Kč

0 Kč

4137118

10 × 20 cm, sterilní

10 ks

Převaz 5. den

77,72 Kč

0 Kč

4137128

15 × 20 cm, sterilní

10 ks

Převaz 6. den

77,72 Kč

137,52 Kč

4137138

20 × 25 cm, sterilní

10 ks

544,04 Kč

412,56 Kč

4137150

20 × 40 cm, sterilní

10 ks

Celková cena za 7 dnů

Převaz klasickými prostředky každých 24 hodin (7 převazů), Zetuvit® Plus ponechán na ráně
72 hodin (3 převazy)

HARTMANN – RICO a.s.
Masarykovo nám. 77, 664 71 Veverská Bítýška
Zákaznický servis HARTMANN – RICO a.s.: +420 549 456 120
Pro další informace volejte také naši bezplatnou linku: 800 100 333

www.lecbarany.cz

Zetuvit® Plus
Balení

824 197 (09/20)

20. března 2018
• LK – pouze večerní kontrola bez
převazu
• PK – Zetuvit®Plus z prvního
převazu zůstává

