
Prevence a léčba dekubitů
Komplexní řada produktů B. Braun



Linovera®

Roztok hyperoxidovaných mastných kyselin

 � Prevence a léčba dekubitů I. stupně

 � Chrání kůži proti vnějším vlivům

 � Zlepšuje odolnost kůže

 � Reparuje svrchní epidermis

 � Obnovuje kapilární oběh

 � Stimuluje syntézu kolagenu

 � Má hydratační a hojivý účinek

Askina® Barrier Cream
Ochranný krém proti maceraci

 � Proti maceraci způsobené při inkontinenci a úniku jiných 
tělních tekutin

 � Ochrana citlivé, křehké a suché kůže, včetně okolí rány

 � Aplikace malého množství postačí na poměrně velkou plochu

 � Po aplikaci vytváří parapropustnou ochranou vrstvu

 � Nesnižuje savost inkontinentních pomůcek

 � Je voděodolný

Askina® DresSil Sacrum Border
Askina® DresSil Heel Border
Pěnové obvazy se silikonovou adhezivní vrstvou

 � Díky silikonové vrstvě je traumatizace rány při převazech omezena na minimum

 � Šetrná a spolehlivá přilnavost

 � Obvaz Askina® DresSil Heel Border lze použít i na loket

 � Je hypoalergenní a má významnou absorpční kapacitu

TIPY PRO POUŽITÍ

Přípravek Linovera® aplikujte 
2–3krát denně na postižené 
místo a šetrně jej vmasírujte do kůže, 
aby se rovnoměrně vstřebal. 

V kombinaci s obvazem Askina® DresSil 
Heel Border jej používejte k optimální 
ochraně pat proti dekubitům.

TIPY PRO POUŽITÍ

Před aplikací pokožku 
důkladně osušte.

Naneste Askina® Barrier Cream 
v tenké vrstvě na postiženou oblast.

Lze užít opakovaně.

Produkt Askina® Barrier Cream je také 
vhodný pro péči o okolí rány.

TIPY PRO POUŽITÍ

Obvaz Askina® DresSil se 
může používat jak k léčbě, 
tak i k prevenci poškození kůže.

S obvazy Askina® DresSil Sacrum Border 
a Askina® DresSil Heel Border se 
pacient může sprchovat.



Stupně závažnosti dekubitů

Použití řady produktů B. Braun

I. stupeň - erytém 

Tlakové léze bez poškození 
kůže 

Na neporušené kůži se 
objevuje zčervenání, oblast 
je oteklá, teplé a nebolestivá. 
Přesto však nemocný 
pociťuje pálení, svědění 
pokožky.

II. stupeň - puchýř  

Tlakové léze s částečným 
poškozením kůže

Dochází k poškození pokožky 
a kůže, vytváří se puchýře. 
Tato fáze je velmi bolestivá.

III. stupeň - nekróza  

Tlaková léze se zničením 
tkání mezi kostí a pokožkou 

Poškození zasahuje podkožní 
vrstvy, v nichž může docházet 
k odumírání tkáně. Tvoří se 
hluboký vřed, který je často 
kryt suchou černohnědou 
krustou (strup) z odumřelých 
buněk, nebo vlhkým 
žlutohnědým povlakem. 
Objevuje se teplota 
a nechutenství jako jedny 
z mnoha odpovědí lidského 
těla na probíhající zánět.

IV. stupeň - vřed  

Tlakové léze provázené 
ostitidami a artritidami

Dochází k rozsáhlé destrukci, 
odumírá svalová tkáň, 
poškozena je i kost. I tato 
rána může být pokryta 
černohnědou krustou 
z buněk odumřelé tkáně.
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Informace pro objednání

Produkty jednotlivě Velikost Kusů v balení Katalogové číslo Kód VZP

Linovera® Spray 30 ml 1 468156 0082011 bal

Askina® Barrier Cream 92 g 1 4119201 -

Askina® DresSil Sacrum Border 16 x 17,5 cm 
(13 x 14,5 cm)

5 5491605 -

Askina® DresSil Heel Border 22 x 21,6 cm 
(18,9 x 18,5 cm)

5 5592205 -

Produkt Velikost Kusů v balení Katalogové číslo Kód VZP

Kufřík Prevence a léčba dekubitů* - 1 DECUB-125 -

* Obsah balení: Linovera®, Askina® Barrier Cream, Askina® DresSil Heel Border, Askina® DresSil Sacrum Border
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