Sorelex
STEP OUT OF INFECTION

Praktické benefity
SNADNÁ MANIPULACE
Již při prvním kontaktu s ránou lehce přilne k jejímu povrchu,
což usnadňuje následnou manipulaci a bandážování.

Sorelex
krytí pro infikované rány

STŘÍHATELNOST
Sorelex je možné stříhat a velikost krytí uzpůsobit tvaru rány.
NÍZKÁ FREKVENCE PŘEVAZŮ
Dle stavu rány možno měnit v intervalu 1-5 dní.

AKTIVNÍ VRSTVA
ČISTÍCÍ VRSTVA
ABSORBČNÍ VRSTVA
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Sorelex
Likviduje bakterie
Odstraňuje povlak
Podporuje hojení

principy hojení
Široké spektrum antimikrobiální
účinnosti
Přítomnost octenidin dihydrochloridu zajišťuje dlouhodobou antimikrobiální ochranu rány. Působí nejen uvnitř
krytí, při kontaktu s exudátem je uvolňován přímo do
rány, kde účinně hubí většinu patogenů .

Indikace
Bércové a diabetické vředy, proleženiny
Chirurgické nehojící se rány
Infikované rány nebo rány s rizikem rozvoje infekce
Rány s mírnou až vysokou mírou exudace

Netoxické antiseptikum
Antimikrobiální látka octenidin má široké spektrum aktivity vůči grampozitivním i gramnegativním bakteriím, včetně Staphyloccocus aureus
a Pseudomonas aeruginosa.
Vzhledem ke své nerozpustnosti není absorbován do systémového oběhu,
působí pouze lokálně v ráně a současně vykazuje velmi nízkou cytotoxicitu
vůči kožním buňkám. Octenidin je velmi bezpečná látka.

Účinná podpora regeneračních
procesů
Sorelex obsahuje bioaktivní vrstvu kyseliny hyaluronové,
která se při kontaktu s exudátem mění v gel. Vytváří příznivé podmínky pro regeneraci tkání a pomáhá nastartovat proces granulace.

Mechanické odstraňování povlaků
Vynikající schopnost odvodu exudátu a zachycování nečistot do speciální mřížky přestavuje velmi účinnou metodu čištění infikovaných a povleklých ran.

Buněčná regenerace
Kyselina hyaluronová, přírodní polysacharid, hraje během regeneračních
procesů klíčovou úlohu. Je základní složkou mezibuněčné hmoty, které
dodává správnou strukturu. Podporuje migraci a životaschopnost fibroblastů
a keratinocytů.
Ve fázi zánětu dokáže regulovat nadměrnou, nebo naopak příliš mírnou
zánětlivou reakci a pomáhá nastavit správné regenerační procesy.
Kyselina hyaluronová má velmi příznivý vliv na kožní buňky.

