Hojenie rán negatívnym tlakom
Podporuje hojenie:

Indikácie:3

• Udržaním vlhkosti v rane

• Problematické rany

• Odstraňovaním exudátu a povlaku z rany

• Akútne rany

• Redukciou intersticiálneho edému

• Chronické rany

• Minimalizáciou bakteriálneho osídlenia

• Infikované rany

• Prekrvením

• Rozpadnuté chirurgické rany

• Stimuláciou buniek

• Dekubity II. a III. stupňa

• Proliferáciou fibroblastov

• Syndróm diabetickej nohy

• Granuláciou

• Ulcus cruiris

Medicína moderných technológií

•	Rozostúpené chirurgické rany po zložitých
operáciách
• Kožné štepy a transplantáty

Hojenie rán negatívnym tlakom

Terapia hradená VšZP*

jednoducho, komfortne

Medicína moderných technológií
Bioxa Therapeutics, s. r. o.
Moyzesova 868/67
017 01 Považská Bystrica
info@bioxa.sk
www.bioxa.sk
tel.: 0917 721 816

O 61 % kratšia doba hojenia ako pri
štandardnom ošetrovaní rán.2

1* Genadyne data on file
2* The clinical and cost-effectiveness of externally applied negative pressure wound therapy in the treatment of wounds in home healthcare. (Ostomy Wound Management 1999:45:41-4,46 – 50)
3* Vacuum-Assisted closure for chronic ulcers: why and when is this technique useful? (F. Saucy, E. Allaire, P. Desgranges, C. Haller, H. Probst, J-M. Corpataux, J-P. Becquemin, 2006).

*Stav ku 1. 4. 2011

Hojenie rán negatívnym tlakom
komplexným systémom XLR8
Pumpa XLR8
malá a výkonná

Flexibilné výplne rán a systém odvádzania exudátu

skutočná veľkosť

XLR8®
Actual size

Výplne rany

Systém odvádzania exudátu

1. Polyuretánová pena.
2.	Antimikrobionálna gáza
napustená PHMB (Polyhexametyl
biguanid).

1. Unikátny Episil Port
• atraumatický mäkký silikón
redukujúci bolesť pri
výmene krytia,
• integrovaný terčík,
•	vysoký index priepustnosti
pár.
2.	Vysokosavý silikónový plochý
dren.
3.	Y-konektor pre spojenie
viacerých rán.
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• Weighs just 600 grams
• Capacity 50 – 230 mmHg
• Built in Li-Ion battery with
minimal 8 hour life
• Chargeable in 3 hours
• Minimal noise levels
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Atraumatický spôsob ochrany rany aj okolia
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Ochrana lôžka rany

Vrchné fixačné krytia

1.	Actilite – tenká mriežka
napustená antimikrobionálnym
medom.
2.	Activon Tube - antimikrobionálny
med medicínskej kvality.
3.	Silflex – atraumatická silikónová
mriežka.

1.	Episil
• atraumatický mäkký
silikón,
• opakovane priľnavý,
• šetrný k okolitej pokožke.
2.	Transparentná krycia fólia
XLR8.
3.	Transparentná fixačná páska
Vellafilm.
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Umožňuje maximálnu mobilitu pacienta počas terapie

External power supply
for patient safety.

Luer-Lock for quick and
secure canister connection.

Easy to use large controls.

Zberné kanistre

Príslušenstvo

• 200 ml alebo 400 ml nádoba

• neoprénový ochranný obal na

s absorbentom,
•integrovaný systém odvádzacích
hadičiek,
• bezpečný a rýchly Luer-Lock
system,
• jednocestný ventil,
• filter na zachytávanie vlhkosti,
• jednorázové použitie.

pumpu a kanister umožňuje
mobilitu pacienta,
• závesný systém na
nemocničné lôžko.

Large display.

Jednoduchšie a komfortnejšie ako si predstavujete.

