
UCSol ™ haavaloputuslahus 

 
Steriilne, mitteallergeenne vahend haavade loputamiseks ja puhastamiseks. Sobib kasutamiseks 
ägedate ja krooniliste haavade, 1. ja 2. astme põletuste, diabeetiliste haavandite ning lamatiste 
puhastamiseks ja niisutamiseks. Eemaldab efektiivselt haavalt nekrootilise koe, surnud naharakud, 
koorikud, eritise, ketendava fibriinkihi ja biokile. Efektiivne hüperkeratoossel koel. 

Müügiühikud: 150ml sprei pudel ja 500 ml pudel 

Tootja: Welcare Industries SpA, via dei Falegnami 7, 05018, Orvieto, Italia 

Meditsiiniseadme klass IIb – steriilne 

Omadused: Eemaldab valutult ja haava traumeerimata surnud koe, fibriini, koorikud, haavaeritise ja 
biokile. Niisutab haava ja selle ümbrust.  Ei tekita haavapuhastamisel veritsust. Kohene toime. 
Ühildub kõigi haavasidemetega, sh interaktiivsete haavasidemetega. 

Juhised krooniliste ja ägedate haavade  puhul kasutamiseks: 
Kroonilised haavad on tavaliselt kaetud surnud rakkude jäänustega, koorikutega, haavaeritisega 
ja/või biokilega. Neid katteid on väga raske eemaldada ja need aeglustavad haavade paranemist. 
Samuti on selline haav soodsaks kasvukohaks bakteritele. Ägedad haavad on üldiselt saastatud 
võõrkehade, mustuse ja mikroorganismidega. Selline saastumine häirib normaalset haavade 
paranemise protsessi. UCSol ™ haavaloputuslahus on eriti efektiivne haava koe puhastaja, biokile 
eemaldaja ning selle uuesti tekke takistaja. 

Kasutusalad: Puhastab, niisutab ja dekontamineerib haava ning vähendav uuesti saastumise riski. 
Ägedad haavad, kroonilised haavad, 1. ja 2. astme põletused, fistulid ja abstsessid, stoomi, kateetrite, 
toitmissondide (PEG/PEJ) ja dreenide ümbrused . Lubatud kasutada enne haavasidumist sidemete, 
kompresside, tampoonide, geelide, hüdrokolloidide, alginaatide ja kõikide kaasaegsete 
haavasidemetega, sh interaktiivsed haavasidemed. Aitab eemaldada koorikuga katuunud sidemeid. 

Kasutamine: Niisutage tampoon UCSol ™ haavaloputuslahusega või pihustage spreid otse haavale. 
Ärge lahjendage lahust. Soovitatav on puhastada võimalikult suur ala ümber haava, et 
vähendada mikroobide sattumise riski haava. UCSol ™ haavaloputuslahus on kohese toimega. Kui 
haavaside on haava pinnale kinni kuivanud, siis pihustage UCSol ™  haavaloputuslahust 
haavasidemele ja eemaldage õrnalt haavaside, kudet kahjustamata. 

Koetaluvus ja biosobivus: Ei ole ärritav, valutu kasutada, ei pärsi granulatsiooni ja epitelisatsiooni. Ei 
oma koostoimet lokaalselt pindmiselt kasutatavate toodetega. 

Üldised ohutusnõuded: Ainult välispidiseks kasutamiseks haavadel. Kasutage ainult vigastamata 
pudeleid. Hoida eemal kütteallikatest ja otsesest päiksevalgusest. Hoida toatemperatuuril. 

Tehnilised andmed: 
Välimus ja lõhn: selge, värvitu ja lõhnatu. Vesilahus. 
Säilitamine: toatemperatuuril. 
Kõlblikkusaeg: UCSol ™ haavaloputuslahus säilib pärast avamist 6 kuud. 
Pärast kasutamist sulgeda pudel koheselt ja kaitsta pudelilt saastumise või otsese 
haavaga kokkupuute eest. Pudelid, mis on kokku puutunud haavaga, tuleb pärast kasutamist 
hävitada. 

Maaletooja:  OneMed OÜ, Pärnu mnt. 501, Laagri, 76401 Harjumaa                                                   
tellimine tel 650 3630 või tellimus@onemed.com  
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