
Zakładanie opatrunku poliuretanowego Medisorb P PLUS 

Przystępując do zabezpieczenia rany, należy przygotować Medisorb P PLUS oraz opatrunek wtórny 

do zabezpieczenia zewnętrznego np. Medisorb F, siatkę opatrunkową Codofix® lub bandaż.  

1. Przed zastosowaniem opatrunku należy ubrać rękawiczki i przepłukać ranę 0,9% roztworem 

soli fizjologicznej i osuszyć otaczającą ją skórę.  

2. Otworzyć opakowanie. 

3. Należy chwycić przeciwne krawędzie opakowania bezpośredniego (opakowanie z folii 

metalizowanej) i pociągnąć, aż do pełnego odkrycia opatrunku. 

4. Upewnić się, że opatrunek zostanie zastosowany na ranę odpowiednią powierzchnią! 

Opatrunek Medisorb P PLUS posiada dwie powierzchnie: porowatą powierzchnię, która 

powinna być stosowana w bezpośrednim kontakcie z raną oraz gładką powierzchnię z 

połyskiem, która powinna być stosowana jako powierzchnia zewnętrzna, chroniąc ranę przed 

czynnikami zewnętrznymi. 

5. W sposób aseptyczny należy przenieść opatrunek na ranę. W przypadku mniejszych ran, 

opatrunek może zostać przycięty do rozmiaru umożliwiającego całkowite zaopatrzenie rany. 

Opatrunek musi zakrywać powierzchnię rany oraz ok. 2-3 cm skóry wokół niej. 

6. Opatrunek należy unieruchomić przy użyciu: opatrunku foliowego Medisorb F, elastycznej 

siatki opatrunkowej Codofix® lub bandaża (na zdjęciu bandaż samoprzylepny Matofix 

COHESIVE). 

 

UWAGI: 

7. Stosując bandaż do mocowania opatrunku zawsze rozwijaj go tak aby nierozwinięta część 

była skierowana na zewnątrz. 

8. Opatrunek należy kontrolować codziennie i zmieniać go natychmiast w przypadku 

nagromadzenia się pod nim nadmiaru wydzieliny lub pojawienia się cech stanu zapalnego, czyli 

zaczerwienienia, obrzęku bądź nadmiernego ocieplenia okolicy rany. Leczenie można 

kontynuować po ustąpieniu zapalenia. Opatrunek należy zmienić, kiedy wydzielina dojdzie do 

krawędzi opatrunku lub zacznie przeciekać. Zmiana opatrunku powinna nastąpić w ciągu 1-5 

dni, w zależności od morfologii dna rany i ilości wysięku. 

9. W razie potrzeby opatrunek Medisorb P PLUS można przed jego aplikacją nasączyć 

roztworem antybiotyku. 

10. W przypadku niewielkiej ilości wydzieliny z rany, Medisorb P PLUS może wysychać i 

przywierać do jej powierzchni. Wówczas przy zmianie opatrunku mogą wystąpić urazy, 

krwawienia i ból. Aby tego uniknąć należy przed usunięciem opatrunku nawilżyć go roztworem 

soli fizjologicznej. 

 

       

  


