
Bezpečné a jemné bodové přistání s krytím

Sterilní, vlhké 
krytí ran s poly-
hexanidem

LaVaniD®

LösungenModerní 
ošetřování ran



Základní kameny

systematického ošetřování ran

Optimální 
ošetření ran:

Vyčištění rány 
produkty LaVaniD®


Primární krytí LaVaniD®


Sekundární krytí


Fixace

Optimální ošetření ran 
Pečlivé vyčištění rány je předpokladem 

optimálního ošetření ran a základem 

pro rychlé a úspěšné hojení. Roztoky na 

vymývání ran LAVANID® 1/2 a gely na rány 

LaVaniD® / LaVaniD® V nyní perfektně 

doplňuje krytí LAVANID®. S tím-

to novým produktem je 

ošetření ran navzájem 

optimálně sladěné. 

nabízíme tak sy-

stém pro ošetření 

ran od vyčištění až 

po primární krytí 

akut-ních a chro-

nických ran.

Popis a profil pro-
duktu
Krytí LaVaniD® je sterilní, vlhký obvaz 

na rány s polyhexanidem, připravený k 

okamžitému použití.

Po důkladném vyčištění rány oplachovými  

roztoky LaVaniD® a případném nanesení 

gelu na rány LaVaniD® se jako primární 

krytí použije krytí LaVaniD®.

Krytí LaVaniD® obsahuje jádro z bioceluló-

zy s antimikrobiálním komplexem.

Tento komplex obsažený v krytí slouží jako 

efektivní profylaxe infekcí způsobených 

mikroorganismy a preventivně 

chrání před bakteriálními a 

fungálními patogeny.

Krytí LaVaniD® 

rozpouští biofilm a 

vytváří optimální 

prostředí pro no-

votvorbu granulační 

tkáně u akutních a 

chronických ran. Kon-

taktní síťovina na obou 

stranách zabraňuje přilepení 

k ráně a zajišťuje šetrnou výměnu krytí.

roztok LaVaniD ®        Krytí LaVan
iD

®        Sekundární krytí
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Informace pro objednání:
Výrobek č. PZN Velikost  Prodejní 
     jednotka 

016310 12388506 10 x 10 cm 10 kusů 

Lze velmi dobře přistřihnout, nařasit 
a tamponovat

Vlhké krytí na rány, připravené k 
okamžitému použití

Tvorba exsudátuFáze hojení 
rány 
  
 
Fáze zánětlivá 
 
 
 

 

Fáze granulace/
epitelizace

Přednosti:
Krytí LaVaniD®

efektivní profylaxe 
infekcí

Rozpouští biofilm a čistí 
ránu

Dobrá vertikální absorpce 
exsudátu

Snadné a bezpečné 
použití

Lze kombinovat s jiným běžným sekundárním krytím!

Oblasti použití
Krytí LaVaniD® se používá u akutních a 

chronických ran s rizikem infekce.

Například:

- Ulcus cruris (bércové vředy)

- Syndrom diabetické nohy

- Proleženiny 3. stupně

- Pooperační rány

- Popáleniny až 2. stupně

- Povrchové rány, například po odběru  

 kožních štěpů

Bezpečné a všestranné 
použití
-  Použitelné oboustranně

- Velmi snadná manipulace, možnost 

 stříhání,netřepí se do rány

- Dobrá vertikální absorpce exsudátu

- Rychlé a efektivní odstranění biofilmu

- Možnost použití bez ohledu na fázi 

 hojení rány

Je možné dodatečné zvlhčení gelem 
na rány LAVANID® (u suchých ran)

mírná

Krytí LaVaniD® 

+ gel na rány  
 LaVaniD®

+ fóliové krytí
nebo
+ semipermeabil-  
 ní krytí rány
 

Krytí LaVaniD®

+ fóliové krytí

nebo
+ semipermeabil- 
 ní krytí na rány

normální

Krytí LaVaniD®

+ gel na rány 
 LaVaniD® v  
 případě potřeby
+ fóliové krytí
nebo
+ pěnové krytí
+ fixace

Krytí LaVaniD®

+ sterilní gáza
+ fóliové krytí
nebo
+ semipermeabil-  
   ní krytí na rány

střední 

Krytí LaVaniD®

+ savý obklad
+ fixace
nebo
+ superabsorbér
+ fixace

Krytí LaVaniD®

+ savý obklad
+ fixace
nebo
+ superabsorbér
+ fixace

vysoká

Krytí LaVaniD®

+ superabsorbér
+ fixace
 
 
 

 

Krytí LaVaniD®

+ superabsorbér
+ fixace



Serag-WieSSner gmbH & Co. Kg

Zum Kugelfang 8 - 12

95119 naila/germany 

 

Serag s.r.o.

na Vyhlídce 17

35002 Cheb

354 439 644 

354 594 095

serag@serag.cz

www.serag-wiessner.cz
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Distribuce:

HaWeST research ag,

6312 Steinhausen / Švýcarsko

www.hawest.com


