MIRRAGEN
ADVANCED WOUND MATRIX

Інструкції з використання
MIRRAGEN® призначений для використання під наглядом медичного працівника. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ,
якщо упаковка продукту зіпсована. Для отримання додаткових рекомендацій або підтримки, будь ласка,
зв'яжіться з фахівцями Медиво: www.medivo.com.ua; medivoinfo@gmail.com;

+38 (067) 67 067 84; +38 (048) 734 07 03

Тампонада рани
Показання до застосування: MIRRAGEN™ призначений для застосування при лікуванні ран. До переліку видів ран відносяться: рани часткової та повної товщини, виразки під тиском,
венозні виразки, діабетикулятори, хронічні судинні виразки, тунельні/підколінні рани, хірургічні рани (донорські ділянки/трансплантати, кесарів розтин, хірургія по Мохсу, операції після
лазерної хірургії, педіатрія, ранова хвороба), травми (садно, рвані рани), опіки першого і другого ступеню, пошкодження шкіри) та дренувальні рани.
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Перед застосуванням MIRRAGEN™ очистіть
ділянку рани відповідним засобом для
очищення, таким як фізіологічний розчин або
теплою водопровідною водою.
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Приберіть нежиттєздатні тканини з рани
стандартними методами лікування.
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Якщо рана суха, то змочіть ранову основу і/
або MIRRAGEN™ невеликою кількістю
стерильного фізіологічного розчину. Важливо
підтримувати вологе ранове середовище.
Надмірна вологість може бути видалена з
ранової основи і навколишньої шкіри, але
необхідно уникати висихання рани.

Відріжте або розірвіть матеріал MIRRAGEN™ в
робочому розмірі (необхідно дотримуватись
вимог до техніки асептичного втручання).
Спочатку заповніть області підриву або
тунелювання, використовуючи аплікатор з
бавовняним накiнечником по мірі необхідності.
Уникайте надмірної щільності наповнення.

Інструкції про зміну пов’язки
на зворотному боці
Забезпечте прямий контакт з основою рани й
поєднайте матеріал MIRRAGEN™ з формою
рани. Переконайтеся, що вся ділянка рани
покрита. Для розширеного застосування
використовуйте MIRRAGEN™ для безпосереднього контакту з ранової основою і стінками.
Мертвий простір може, при необхідності, бути
заповнений сухою або засоленою смолою.

Виберіть вторинну пов'язку, яка допоможе
підтримати вологе середовище рани. Для
сухих ран рекомендується застосовувати
оклюзійні або напів оклюзійні пов'язки для
більш ефективного утримування вологи.

www.medivo.com.ua

Зміна пов’язки
Пов'язки необхідно змінювати відповідно до стандартних методів догляду за ранами. Регулярно оглядайте рану. MIRRAGEN™ необхідно змінювати кожні 3-7 днів з
частотою, заснованою на декількох факторах, в тому числі: ранова вологість/витік, місце рани, розмір і глибина рани, а також частота допоміжних терапій.
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Видалити забруднену вторинну пов’язку і
фіксаційні матеріали для оголення матеріалу
MIRRAGEN™. Перед продовженням необхідно
оглянути рану з рештою матеріалу MIRRAGEN™.

Примітка
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Промийте або зросіть ділянку рани сольовим
розчином або теплою водою і ретельно
витріть зайвий матеріал.

Не видаляйте примусово матеріал
MIRRAGEN™, який вріс в ранову тканину,
оскільки це може погіршити процес
загоєння. Врослий матеріал MIRRAGEN™
з часом розчиняється.
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Після очищення рани повторно нанесіть
додатковий матеріал MIRRAGEN™ та
вторинну пов’язку, як і при первинному
застосуванні. Продовжуйте лікування до
повного гранулювання рани.

Примітка: може статися знебарвлення матеріалу MIRRAGEN™, ексудатів, ранової основи і/або
навколишньої тканини. Це нормально. Детальна інформація наведена у примітках нижче.

MIRRAGEN™ необхідно змінювати кожні 3-7 днів, з частотою, що ґрунтується на декількох факторах, в тому числі: ранова вологість/витік, розташування рани,
розмір і глибина рани, а також частота допоміжних методів лікування.
Загальні спостереження
Рани, оброблені MIRRAGEN™, можуть давати результати, які здаються надзвичайними для тих,
хто не знайомий з його унікальними властивостями. У більшості випадків ці явища є нормальною
частиною лікування та процесу загоєння, і не мають викликати занепокоєння
Знебарвлення матеріалу MIRRAGEN™, ексудатів, основи або навколишніх тканин
Природне знебарвлення відбувається внаслідок хімічних реакцій між компонентами рани і
матеріалом MIRRAGEN™. Знебарвлення може бути сірим, коричневим або навіть чорним,
оскільки матеріал MIRRAGEN™ інтегрується в новій тканині. Знебарвлення може статися на
ранній стадії лікування і не має викликати занепокоєння.
Почервоніння та запалення
MIRRAGEN™ підтримує новий процес загоєння, який починається з утворення згусткоподібної
матриці, і є наступним кроком після природних етапів загоєння - запалення, проліферації та
ремоделювання. Червоне знебарвлення вказує на мережу червоних кров’яних клітин, що
утворюють нову грануляційну тканину (неоангіогенез).
Сухий або потрісканий залишковий матеріал
Ранова основа може містити залишковий матеріал MIRRAGEN™, що нагадує вологий пісок. Це
нормальне явище. Сухі та потріскані зони вказують на занадто сухе середовище рани. Додавання
невеликої кількості соляного розчину допоможе підтримати вологе середовище в рані.

Технологія виробництва продукції MIRRAGEN™ ґрунтується на біосумісному біологічно активному
боратному склі, що розсмоктується, та спеціально призначене для загоєння ран. Матеріал повільно
розчиняється під впливом рідин організму. Розчиняючись, боратне скло вивільняє іони в місці рани,
які підтримують зростання нової тканини. Після перев'язок, будь-який матеріал, що лишився на
місці, поглинається рановою тканиною.
Щоб дізнатися більше дивіться www.medivo.com.ua

Технічна підтримка
У разі виникнення питань, будь-ласка, звертайтесь в службу підтримки
клієнтів Медиво:

+38 (067) 67 067 84
+38 (048) 734 07 03

medivoinfo@gmail.com
www.medivo.com.ua

