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NÁVOD NA POUŽITIE 
Krytie s technológiou Hydrofiber™ so striebrom so zosilneným účinkom a spevneným vláknom 
 
Charakteristika a vlastnosti  
AQUACEL®Ag+Extra™ krytie s technológiou Hydrofiber® so striebrom so zosilneným účinkom 
a spevneným vláknom je mäkký, sterilný, netkaný krycí materiál, vyrobený z dvoch vrstiev 
natriumkarboxymetylcelulózy impregnovanej roztokom s obsahom 1,2% iónov striebra 
(antimikrobiálne činidlo) s prídavkom dvojsodnej soli kyseliny etyléndiamintetraoctovej (EDTA) 
a benzethoniumchloridu (BeCl) a spevnený vláknami z regenerovanej celulózy. 
Toto kyrtie absorbuje veľké množstvo exsudátu a baktérií a vytvára pritom mäkký, súdržný gél, ktorý 
tesne priľne k povrchu rany, udržiava v nej vlhké prostredie a pomáha pri odstraňovaní odumretých 
tkanív z rany (autolytické čistenie-debridement). Vlhké prostredie v rane a kontrola baktérií 
podporujú hojivý proces a pomáhajú znižovať riziko infekcie v rane, ióny striebra ničia patogénne 
mikroorganizmy a to planktonické i baktérie vytvárajúce bakteriálny biofilm, ďalej baktérie 
obsiahnuté v rane, kvasinky a plesne. Toto krytie rozrušuje a absorbuje biofilm, zabraňuje jeho nivej 
či opakovanej tvorbe a zvyšuje účinnosť prenosu striebra do mikroorganizmov. Krytie samotné 
funguje ako antimikrobiálna bariéra chrániaca spodinu rany. 
 
INDIKÁCIE 
AQUACEL®Ag+Extra™ krytie s technológiou Hydrofiber® so striebrom so zosilneným účinkom 
a spevneným vláknom sa používa tak, ako je uvedené v návode na použitie na ošetrenie: 
- rán ako bariéra proti preniknutiu baktérií cez krycí materiál, pretože tak napomáha k zníženiu rizika 
vzniku infekcie; 
- rán už infikovaných, či rán so zvýšeným rizikom vzniku infekcie; 
- diabetických vredov na nohách, vredov predkolenia (vredov spôsobených venostázou, tepenných 
vredov a vredov predkolenia zmiešanej etiológie) a preležanín či vredov z otlaku (s čiastočnou či 
úplnou stratou hrúbky kože); 
- operačných rán; 
- traumatických rán; 
- rán so sklonom ku krvácaniu, ako sú rany, ktoré boli mechanicky alebo chirurgicky vyčistené; 
- onkologických rán s exsudátom, ako sú hubovité kožné nádory, rýchlo sa šíriace rakovinné kožné 
nádory, metastázy do kože, Kaposiho sarkóm a angiosarkóm; 
- rán, pri ktorých je prítomnosť baktérií suspektnou príčinou chronicity alebo zlého hojenia. 
 
KONTRAINDIKÁCIE 
AQUACEL®Ag+Extra™ krytie s technológiou Hydrofiber® so striebrom so zosilneným účinkom 
a spevneným vláknom sa nemôže používať u osôb, ktorí sú citliví alebo alergickí na striebro, 
natriumkarboxymetylcelulózu, dvojsodnú soľ kyseliny etyléndiamintetraoctovú (EDTA) alebo na 
benzethoniumchlorid (BeCl). 
 
 



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A UPOZORNENIA 
Varovanie: Sterilita výrobku je zaručená len vtedy, pokiaľ nedôjde k poškodeniu obalu alebo 
otvoreniu pred jeho použitím. Ak je poškodený alebo nejakým spôsobom porušený vnútorný obal 
výrobku, nepoužívajte ho. 
Výrobok je určený na jednorazové použitie a nesmie sa preto používať opakovane. Jeho opakované 
použitie môže viesť k zvýšenému riziku infekcie alebo ku skríženej kontaminácii. Fyzikálne vlastnosti 
výrobku nemusia byť pri opakovanom použití optimálne pre daný účel. 
Pri otváraní primárneho obalu je možné niekedy pozorovať mierny zápach, ktorý je spôsobený 
sterilizačným procesom. Pre ošetrenie dutín alebo podmínovaných rán používajte 
AQUACEL®Ag+Extra™ krytie s technológiou Hydrofiber® so striebrom so zosilneným účinkom 
a spevneným vláknom vo forme výplne. V priebehu normálneho procesu hojenia sa neživé tkanivo 
z rany odstraňuje autolytickým debridementom, a preto sa zo začiatku rana zdá väčšia. Toto krytie je 
možné strihať vo všetkých smeroch. Ak sa krytie pri výmene nedá ľahko odstrániť, odporúčame ho 
navlhčiť vodou alebo sterilným fyziologickým roztokom, a potom sa odstráni jednoducho. 
AQUACEL®Ag+Extra™ krytie s technológiou Hydrofiber® so striebrom so zosilneným účinkom 
a spevneným vláknom vytvára v rane vlhké prostredie, ktoré podporuje rast nových cievok, a preto sa 
niekedy stáva, že exsudát z rany má ružovkastú farbu. Tento krycí materiál nie je kompatibilný 
s produktmi na báze tukov ako je napr. vazelína. Pre použitie sekundárneho krytia si prečítajte návod 
na použitie. Všade, kde je to indikované, sa musí používať i ďalšie vhodné podporné opatrenie (napr. 
postupná kompresia pri ošetrovaní vredov predkolenia alebo opatrenie na tlaku pri preležaninách, 
podávanie systémových ATB, starostlivé monitorovanie pri liečení infekcie v rane, odstránenie záťaže 
a kontrola hladiny krvného cukru pri diabetických vredoch, a pod.) 
Toto krytie nie je určené na použitie ako chirurgický tampón. Klinickí pracovníci a poskytovatelia 
zdravotnej starostlivosti by mali pamätať na to, že je k dispozícii veľmi málo dát o dlhodobom 
a opakovanom používaní produktov s obsahom striebra, a to najmä u detí a novorodencov. 
Krytie na ranu sa nemá používať s inými prípravkami na liečbu rán bez predchádzajúcej konzultácie s 
lekárom. 
Počas prirodzeného procesu liečby sa odstraňuje odumreté tkanivo (autolytické čistenie rany), 
pričom sa môže vytvárať dojem, že sa rana po počiatočných preväzoch zdá byť väčšia. 
Ak spozorujete zmeny pokožky (sčervenanie, zapálenie), macerovanie (zblednutie kože) alebo 
hypergranuláciu (nadmernú tvorbu tkaniva), konzultujte ďalší postup s lekárom. 
Pri preväzoch sa má rana kontrolovať na (1) príznaky infekcie (zvýšená bolestivosť, krvácanie, 
teplo/začervenanie okolitého tkaniva, exsudát), (2) či sa nezmenila farba a/ alebo zápach rany, (3) či 
sa neobjavili iné neočakávané príznaky (napr. macerácia alebo hypergranulácia). 
 
NÁVOD NA POUŽITIE 
 
1. Ak je obal prípravku pred použitím poškodený, prípravok nepoužívajte. 
 
2. Príprava a čistenie rany: 
Pred aplikáciou krytia ranu vyčistite vhodným prípravkom na čistenie rán a okolie rany vysušte. 
 
3. Príprava a aplikácia krytia: 
a. AQUACEL®Ag+Extra™ krytie s technológiou Hydrofiber® so striebrom so zosilneným účinkom 
a spevneným vláknom by mal presahovať okraj rany vo všetkých smeroch aspoň o 1cm na 
neporušenú kožu v okolí rany. 
b. Ak používate toto krytie na hlboké rany, vyplňte kavitu len do 80%, pretože krytie zväčší svoj 
objem pri kontakte s exsudátom.  
Vyberte krytie zo sterilného obalu, pričom sa snažte minimalizovať dotyk s vrstvou, ktorá prichádza 
do priameho kontaktu s ranou. 
c. Vyberte krytie zo sterilného obalu, pričom sa snažte minimalizovať dotyk s vrstvou, ktorá prichádza 
do priameho kontaktu s ranou. Krytie sa môže podľa potreby strihať. 



d. Odporúčame používať toto krytie s týmito sekundárnymi materiálmi: so sekundárnymi krytiami, 
ktoré dokážu zadržať väčšie množstvo exsudátu, ako je napr. AQUACEL Foam, Versiva XC, GranuFlex 
Extra Thin alebo CarboFlex v ľahko až stredne secernujúcej rane; s neadhezívnym sekundárnym 
krytím ako je napr. AQUACEL Foam, Versiva XC neadhezívna alebo CarboFlex alebo gázový vankúšik 
pri silne secernujúcich ranách; pre ošetrenie suchých rán si prečítajte nižšie uvedenú sekciu SUCHÉ 
RANY. 
Podrobné pokyny pre používanie nájdete v príbalových letákoch pri jednotlivých výrobkoch. 
e. Po preväze rany zlikvidujte každú nepoužitú časť prípravku. 
 
4. Odstránenie krytia: 
a. Krytie sa má vymeniť v prípade klinickej indikácie (napr. podtekanie, krvácanie, zvýšená bolesť, 
podozrenie na infekciu). Maximálna odporúčaná doba krytia na rane je 7 dní. 
b. Rana sa má čistiť v pravidelných intervaloch. 
c. Ak chcete odstrániť krytie, opatrne zdvihnite jeden roh krytia. Opatrne odstráňte krytie z rany a 
zlikvidujte ho podľa príslušných miestnych predpisov. 
 
SUCHÉ RANY 
Priložte AQUACEL®Ag+Extra™ krytie s technológiou Hydrofiber® so striebrom so zosilneným účinkom 
a spevneným vláknom na ranu a navlhčite ho sterilným fyziologickým roztokom, avšak len v oblasti 
rany. Sily vertikálnej absorbcie v tomto krytí udržia vlhkú len oblasť rany, čím sa zníži riziko macerácie 
okolitej kože. Priložte krytie, ktoré má schopnosť absorbovať tekutiny, ako je napr. GranuFlex Extra 
Thin, aby neprišlo k vyschnutiu primárneho krytia.   
 
Uchovávajte pri izbovej teplote (10 °C – 25 ° C) na suchom mieste. Chráňte pred svetlom.  
Ak budete potrebovať ďalšie informácie alebo pokyny, kontaktujte, prosím Zákaznícke centrum 
ConvaTec, Unomedical s.r.o., Štúrova 71A, 949 01 Nitra. 
 
Ďalšie informácie o tomto prípravku sú dostupné na internetovej stránke: 
 www.convatec.com 
 
Výrobca: 
ConvaTec Ltd., First Avenue, Deeside Industrial Park, Deeside, CH5 2 NU, Veľká Británia 

©2013 ConvaTec Inc. 
®/™ je ochranná známka spoločnosti ConvaTec Inc. 
 
 

Nepoužívajte ak je balenie poškodené / Nicht benutzen, wenn die 

Verpackung beschadigt ist! / Non utilizzare se la confezione non e integra 

/ Ne pas utiliser si l'emballage est endommage / No utilizar si el 

envase esta danado / Nao utilizar se a embalagem estiver danificada / 

Niet gebruiken indien verpakking beschadigd is / Anvand inte produkten 
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ikke brukes hvis emballasjen er skadet / Μην χρηςιμοποιείτε αν η 

ςυςκευαςία είναι κατεςτραμμζνη 
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Len na jedno použitie/ Nicht wiederverwenden / Non riutilizzare / Pour un 

usage unique / Para un solo uso / Nao reutilizar / Niet opnieuw 

gebruiken / Anvand inte flera ganger / Ei saa kayttaa uudelleen / Ma 

ikke genbruges / Ma ikke gjenbrukes / Μην επαναχρηςιμοποιείτε 
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rayos gamma / Esterilizado por raios gama / Gamma gesteriliseerd / 
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Bestillingsnummer / Αριθμόσ παραγγελίασ 

Udržiavajte v suchu / Trocken halten / Tenere asciutto / Conserver au sec / 

Mantener en lugar seco / Mantenha seco / Droog houden / Forvaras 

torrt / Pidettava kuivana / Opbevares tort / Ma holdes torr / Διατηρείτε 

το προϊόν ςτεγνό 

Skladujte pri izbovej teplote / Bei Raumtemperatur lagern / Conservare a 

temperatura ambiente / Conserver a temperature ambiante / Almacenar 

en lugar fresco y seco / Armazene a temperatura ambiente / Bewaren 

op kamertemperatuur / Forvaras i rumstemperatur / Sailytettava 

huoneenlammossa / Opbevares ved stuetemperatur / Lagres ved 

romtemperatur / Αποθηκεφςτε ςε θερμοκραςία δωματίου 

Prečítajte si návod na použitie / Bitte in der Gebrauchsanleitung nachschlagen 

/ Consultare le Istruzioni per l'uso / Voir la notice pour le mode 

d’emploi / Leer las instrucciones de uso / Veja as instrucoes de uso / Zie 

gebruiksinstructies / Se bruksanvisning / Lue kayttoohjeet / Se brugsanvisning 

/ Se brukerinstruksjoner / Aνατρζξτε ςτισ οδηγίεσ χρήςησ 
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