
«МІРРАГЕН» ПОКРАЩЕНА МАТРИЦЯ З 

МІКРОФІБРИ ДЛЯ ЗАГОЮВАННЯ РАНИ 

 

  

Опис продукту: Покращена матриця з мікрофібри для загоювання рани 

«МІРРАГЕН» складається виключно з волокон і частинок, що мають 

властивість до біорозсмоктування. Це гнучка та пластична матриця для рани, 

яку можна легко налаштувати відповідно до поверхні рани. Волокниста 

структура покращеної матриці з мікрофібри для загоювання рани 

«МІРРАГЕН» дозволяє поглинати рідину з рани та полегшити природне 

загоєння ран. Матеріал, що має властивість до біорозсмоктування, 

використовується в покращеній матриці з мікрофібри для загоювання рани. 

«МІРРАГЕН» - це боратне скло, спеціально розроблене для медичних 

застосувань. Матеріал є біосумісним і в кінцевому підсумку буде повністю 

засвоєний на місці рани. Цей процес розчинення ініційований впливом 

матеріалу на рідину на місці рани. 

 

 

 

 



Показання до застосування: Покращеної матриця з мікрофібри для 

загоювання рани «МІРРАГЕН» призначена для обробки ран. Типи ран 

включають:  

• Часткові та глибокі рани 

• Пролежневі виразки 

• Венозні виразки 

• Діабетичні виразки 

• Хронічні виразки судин 

• Тунельні та надірвані рани 

• Хірургічні рани (донорські ділянки / трансплантати, після хірургічна операція по 

Моху)  

• Після лазерна хірургія 

• Ортопедичне розкриття рани 

• Травматичні рани (садна, розриви, опіки першого та другого ступенів, розриви 

шкіри)  

• Сухі рани 

Продукт призначений тільки для одноразового використання пацієнтом / 

одноразового лікування. НЕ використовуйте повторно. Попередження. Покращена 

матриця з мікрофібри для загоювання рани «МІРРАГЕН» є стерильною тільки в 

тому випадку, якщо упаковка не відкрита та не пошкоджена. НЕ стерилізуйте 

повторно. НЕ використовуйте продукт з вичерпаним терміном придатності.  

Заходи безпеки: покращена матриця з мікрофібри для загоювання рани 

«МІРРАГЕН» призначена для використання під наглядом медичного 

працівника.  

Побічні реакції: можливі побічні реакції можуть включати місцеве 

подразнення, набряк, запалення, надмірне почервоніння чи біль.  

Протипоказання: Використання покращеної матриця з мікрофібри для 

загоювання рани «МІРРАГЕН» слід припинити, якщо спостерігаються будь-

які побічні реакції. 

Як постачається: покращена матриця з мікрофібри для загоювання рани 

«МІРРАГЕН» постачається стерильно. Матеріал упакований двосторонній 

одноразовий лоток, який запечатаний у мішечку з фольги. 

 

 

 

 

 

 



Інструкція з експлуатації: покращена матриця з мікрофібри для загоювання 

рани «МІРРАГЕН» є стерильною. Використовуйте асептичні засоби при 

застосуванні пов’язки.  

1. Підготуйте поверхню рани,, використовуючи стандартні процедури очищення та 

обробки ран.  

2. Висушіть ділянку навколо рани.  

3. Виріжте або розташуйте покращену матриця з мікрофібри для загоювання рани 

«МІРРАГЕН» так, щоб вона відповідала розміру поверхні рани. Помістіть матеріал 

безпосередньо на рану так, щоб вся поверхня рани була покрита 

4. При застосуванні покращеної матриця «МІРРАГЕН» для сухих ран, змочіть 

матеріал стерильним фізіологічним розчином для підтримки вологи в середовищі 

рани.  

5. Помістіть придатну вторинну стерильну пов’язку над покращеною матриця з 

мікрофібри для загоювання рани «МІРРАГЕН», щоб вживати комплексних заходів 

до поверхні рани та захистити рану. Додаткова пов’язка повинна повністю 

покривати матеріал «МІРРАГЕН».  

6. Повторне застосування повинно проводитися відповідно до стандартної методики 

лікування ран кожні 3-7 днів. Як тільки відбувається загоєння, нова тканина може 

перетворитися на покращену матриця з мікрофібри для загоювання рани 

«МІРРАГЕН». Не видаляйте примусово та не зривайте ділянки матеріалу 

«МІРРАГЕН», які прикладені або прикріплені до ділянки рани. Покращена 

матриця з мікрофібри для загоювання рани «МІРРАГЕН» на 100% біоабсорбується 

і, врешті-решт, буде поглинена на місці рани.  

7. Розколи покращеної матриця для ран «МІРРАГЕН» можуть бути видалені. 

Застосувати додатковий матеріал «МІРРАГЕН», щоб заповнити і покрити рану. 

Змочіть матеріал стерильним фізіологічним розчином, у міру потреби.  

8. Вторинні стерильні пов'язки також повинні бути замінені при кожній зміні 

пов'язки.  

9. Рани, що тяжко висихають можуть вимагати частішої зміни пов'язки.  

 

Зберігання: не піддавати надмірному нагріванню та вологості.  

Термін придатності: 5 років . Подивіться ярлик на упаковці.  

Стерилізація: цей пристрій був стерилізований гамма-опроміненням. 

 

Виробник: ETS Wound Care, 13210 Dillon Outer Road Rolla, MO 65401 USA 

support@etswoundcare.com www.etswoundcare.com 

Уповноважений представник в України: ТОВ «Медиво», 65122, Одеська 

обл., м. Одеса, вул. Ак. Корольова,102, №3.  

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

+380-67-670-67-84, (048) 734-07-03 
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