ZJEDNODUŠÍ PRÁCI
SNADNÁ MANIPULACE
Již při prvním kontaktu s ránou lehce přilne k jejímu povrchu.
Během převazu není třeba krytí přidržovat.
STŘÍHATELNOST
Sorelex můžete jakkoliv stříhat a velikost krytí
uzpůsobovat potřebám a tvaru rány.

Sorelex
NASTARTUJE HOJENÍ

NÍZKÁ FREKVENCE PŘEVAZŮ
Primární krytí Sorelex lze měnit dle potřeby a stavu rány v intervalu
2 – 5 dní. Sekundární krytí doporučujeme měnit dle míry exudace.

KYSELINA
HYALURONOVÁ
+
OKTENIDIN

Distributor:

Contipro a.s.
Česká Republika

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r. o.
Česká Republika

+420 465 519 530
sales@contipro.cz
www.aktivnihojeni.cz

+420 541 422 070
info@dahl.cz
www.dahlhausen.cz

Kód ZP 5000486 | Úhrada 100 % | Balení 10 ks (10 x 10 cm)

NASTARTUJE
HOJENÍ

PRO
KOMPLIKOVANÉ RÁNY

Díky přítomnosti dvou aktivních látek a promyšlenému složení vrstev, Sorelex v ráně
působí komplexním účinkem. Rychle a efektivně vyčistí spodinu rány. Aktivně nastartuje
přirozené regenerační procesy a vytváří optimální podmínky pro zdárný průběh hojení.

Sorelex je řešením pro široké spektrum ran v různých fázích hojení. Jeho benefity využijete především tam, kde je třeba rychle vyčistit spodinu rány nebo
nastartovat hojení. Doporučuje se pro středně a silně exudující rány.

ODSTRANÍ BAKTERIE A POVLAK

INFIKOVANÉ, POVLEKLÉ RÁNY

ZASTAVÍ PRODUKCI EXUDÁTU

RÁNY S RIZIKEM ROZVOJE INFEKCE

URYCHLÍ NÁSTUP GRANULACE

DLOUHODOBĚ STAGNUJÍCÍ RÁNY

SOFISTIKOVANÝ KONCEPT
SYNERGIE
DVOU ÚČINNÝCH LÁTEK
Kombinace přírodní látky s unikátními regeneračními vlastnostmi a bezpečného,
účinného antiseptika přináší rychlé a viditelné výsledky.

SORPČNÍ VRSTVA
Účinně odvádí nadbytečný exudát vertikálním směrem do
sekundárního krytí. Zabraňuje maceraci okolí rány. Tato vrstva má výrazný červený potisk, aplikuje se směrem OD RÁNY.

ČISTICÍ VRSTVA
Vychytávací mřížka umístěná ve vnitřní struktuře krytí zachytává nečistoty a zajišťuje mechanický debridement.

AKTIVNÍ VRSTVA
AKTIVNÍ LÁTKY

PŘÍPRAVA RÁNY

REGENERACE RÁNY

OKTENIDIN
DIHYDROCHLORID

Bezpečně dekontaminuje ránu
Účinný proti G+/ G- bakteriím
Bez bakteriální rezistence

Chrání před rozvojem infekce
Nezpomaluje hojení
Bez cytotoxického vlivu

KYSELINA
HYALURONOVÁ

Řídí průběh zánětlivé fáze
Startuje regenerační procesy
Podporuje spontánní reparaci tkání

Podporuje viabilitu kožních buněk a vaskularizaci
Stimuluje migraci keratinocytů a fibroblastů
Reguluje tvorbu kolagenu

VIDITELNÝ
EFEKT

Rychlé vyčištění rány
Snížení exudace a zápachu
Vznik granulačních ostrůvků

Výrazný a rychlý růst granulací
Tvorba epitelizačních lemů
Snížené jizvení

Unikátní kombinace aktivních látek, oktenidinu a kyseliny
hyaluronové pro antimikrobiální účinek a hojící efekt. Vytváří v ráně gel. Touto vrstvou se krytí aplikuje DO RÁNY.

BEZPEČNÉ HOJENÍ
Aktivní látky obsažené v krytí Sorelex jsou pro pacienta zcela bezpečné a nemají
nežádoucí účinky ani při dlouhodobější aplikaci.
Díky své bezpečnosti je Sorelex vhodný i na hojení ran u rizikových skupin (dětí,
těhotných nebo kojících žen, diabetických pacientů a alergiků).

