
Lengvesnis keitimas1  |   Geresnė retencija2 

Tvarstis, 
kurio jūs norėtumėte



Norite išvengti skausmingų 
tvarsčių keitimų?

Norite išvengti pratekėjimo 
ir maceracijos?

Norite tvarsčių, kurie 
nepalieka likučių žaizdoje?

Exufi ber yra vienintelis tvarstis su patentuota Hydrolock® technologija, kuri padeda susidoroti su 
gausiai eksuduojančių žaizdų problemomis. Dėl šios technologijos tvarstį galima nuimti ar ištraukti 
vientisą, todėl tvarstis pakeičiamas greičiau ir sukeliama mažiau skausmo pacientui.1 

Hydrolock® technologija
Dėl puikių Hydrolock technologijos savybių žaizdos eksudatas „užrakinamas“ tvarsčio viduje ir 
tai suteikia geresnę retenciją. Hydrolock technologiją sudaro stiprios polivinilo alkoholio (PVA) 
skaidulos, kurios yra susipynusios įvairiomis kryptimis ir sutvirtintos viena su kita, tokiu būdu 
šlapias tvarstis išlieka vientisas. Tvarstyje taip pat „užrakinamas“ eksudatas, bakterijos ir kraujas, 
paliekant mažiau galimybių bakterijoms augti.2

PVA skaidulos susipynusios 
visomis kryptimis

Skaidulos, uždėjus tvarstį 
ant žaizdos

Skaidulos virsta geliu, 
atsiradus kontaktui su eksudatu

Geresnė retencija sumažina maceracijos riziką1-2 
Pratekėjimas gali sukelti odos pažeidimą, tokį kaip maceraciją. Exufi ber tvarsčio puiki retencija 
sumažina pratekėjimo riziką, net ir tuo atveju, kai tvarstis yra suspaustas.



Sujunkite Exufiber ir Safetac® pranašumus
Exufiber kartu su antriniu tvarsčiu su Safetac sukuria unikalų eksuduojančių žaizdų gydymo būdą. 
Tvarsčiai su Safetac apsaugo nuo odos nuplėšimo tvarsčio keitimo metu ir sumažina maceracijos riziką, 
dėl kurios gali pailgėti žaizdos gijimas, nes pažeidžiama aplinkinė oda. Kliniškai įrodyta, kad Safetac 
sumažina skausmą ir patiriamą stresą.

Eksuduojančios žaizdos Gausiai eksuduojančios žaizdos Donorinės odos vietos

Antrinio tvarsčio reikšmė
• Exufiber fiksacija
• Žaizdos aplinkinės odos apsaugojimas

Antrinio tvarsčio reikšmė
• Exufiber fiksacija
• Žaizdos aplinkinės odos apsaugojimas
• Apsaugoti nuo pratekėjimo ir maceracijos

Antrinio tvarsčio reikšmė
• Exufiber fiksacija
• Palaiko drėgmę

Tvarstis neplyšta ir išlieka vientisas keitimo metu1

Exufiber išlieka vientisas keitimo metu ir nepalieka likučių žaizdos guolyje
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Exufiber tvarstis yra skirtas  
eksuduojančių žaizdų gydymui:

• Pragulos ir pragulų „kišenės“

• Kojų ir pėdų opos

• Dalies odos storio nudegimai

• Chirurginės žaizdos

• Donorinės odos vietos

• Piktybinio naviko žaizdos

Exufiber asortimentas
(Sterilios pakuotės)

Art. Nr. Dydis, cm Vnt. / Pak. Vnt. / Transp. pak.

603300 5x5 10 40

603301 10x10 10 60

603302 15x15 10 60

603303 20x30 5 20
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Kaip naudoti Exufiber?

1. Išplaukite žaizdą su 
fiziologiniu tirpalu. 
Kruopščiai nusausinkite 
aplinkinę odą.

2a.  Uždėkite sausą Exufiber tvarstį ant žaizdos. Tvarstis turi 
dengti visą žaizdą. Tvarstis turi uždengti aplinkinę sausą 
odą 1-2 cm su mažesniais dydžiais ir 5 cm su didesniais 
dydžiais. Tvarstis susitrauks, nes sugers skystį ir virs geliu.

2b.  Laisvai sukiškite tvarstį į žaizdą, palikdami vietos jam 
išbrinkti.

3. Uždėkite antrinį tvarstį. 
Taip pat kartu su tvarsčiu 
gali būti naudojamas 
kompresinis gydymas.
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