
 
 

Prontosan® Debridement Pad  
Haavakatu ja rakurusude (debris) õrn mehaaniline eemaldamine haavast 

 

 

 

 

 Prontosan® Debridement Pad on täiendav abivahend haavapõhja puhastamisel 

Prontosan® haavaloputuslahusega.  

 

 Padjake koosneb kahest 3 mm paksusest kihist: haavapoolsest mikrokiudkihist, mis 

puhastab haavapõhja ja imavast pealiskihist, mille kombinatsioon tagab kiire, tõhusa 

ja ohutu haavapõhja puhastuse.  

 

 Prontosan® Debridement Pad vabastab haava haavakatust ja rakurusudest (debris) 

ning seob endaga haavaeritist ja -kattu, säästes samal ajal tervet kudet.  

 

 Prontosan® Debridement Pad tagab hea tulemuse katu ja nekroosiga haavadel, mida 

on eelnevalt autolüütiliselt puhastatud. 

 

 Prontosan® Debridement Pad on mõeldud ühekordseks kasutamiseks. 

 

 

 



Kuidas mikrokiud töötavad?  

 Mikrokiud on võimelised endaga siduma üliväikesi lausa mikroskoopilisi osakesi, 

selliseid, mida näiteks tavalised monokiud üksnes rohmakalt maha pühivad.  

 Kui tõmbe- ja tõukejõud oleksid silmaga nähtavad, siis oleks näha, et mikrokiudude ja 

osakeste vahel tekib tõmbejõud.  

 Padjake sisaldab miljoneid mikrokiude, mis parandab muljetavaldavalt rakurusude 

kinnitumist padjakese külge.  

 Seetõttu aitavad mikrokiudlapid rakurususid (debris), haavaeritist ja haavakattu 

haavapõhjalt otsekui tolmuimeja abil eemaldada.  

 

Haavapõhja puhastus Prontosan® DP haavapuhastuspadjakesega 

 Padjakese märgistamata külg tuleb niisutada 15-20 ml Prontosan® 

haavaloputuslahusega*. Haiglasiseste suuniste olemasolul tuleb järgida neid.  

 Puhastage haav ja haavaümbruse nahk ringjate liigutustega padjakese niisutatud 

poolega, avaldades neile kerget survet.  

 Pärast haavapõhja puhastamist on soovitatav loputada haav põhjalikult teistkordselt 

Prontosan® haavaloputuslahusega ja jätkata seejärel tavapärase raviga. 

 

*Kui Prontosan® haavaloputuslahust pole, võib padjakest niisutada füsioloogilise naatriumkloriidi lahusega. 

 

Padjakese materjal 

Padjakese haavapoolne kiht koosneb polüestrist ja polüpropüleenist mikrokiududest ja 

väliskiht polüpropüleenist. 

 

Omadused 

 Suurepärased haavapõhja puhastusomadused tänu mikrokiudtehnoloogiale. 

 Haavapõhja puhastus toimub õrnalt ilma kudesid ärritamata. 

 Spetsiaalne tilgakujuline padjake aitab hästi puhastada nii sügavaid haavu kui ka 

raskesti ligipääsetavaid piirkondi. 

 Blisterpakend võimaldab padjakest enne kasutamist turvaliselt ja aseptiliselt niisutada. 

 

Pakendid 

3908456       3 tk pakis 

3908457     10 tk pakis 
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