
PolyMem®Surgical Dressing 
 

Wielofunkcyjne opatrunki PolyMem® stworzone zostały z poliuretanowej pianki zawierającej: 

• substancję oczyszczającą rany (Surfaktant F68), a przy tym nie uszkadzającą ich, 

• glicerynę działającą jako substancja nawilżająca oraz jako źródło energii dla gojących się 

tkanek, 

• absorbent.  

Przylepiec pokrywający opatrunek został stworzony tak, by  zredukować ryzyko zainfekowania rany, a 

jednocześnie umożliwia wymianę gazową skórze i odparowywanie nadmiaru wilgoci aby zapewnić 

odpowiednie środowisko gojenia.  

PolyMem® może być stosowany samodzielnie lub jako opatrunek wtórny. 

Stosowanie opatrunków PolyMem® ogranicza ból i poprawia komfort pacjenta. Opatrunki te 

zatrzymują cenny wysięk z rany, zawierający naturalny czynnik wzrostu oraz składniki odżywcze 

niezbędne w procesie gojenia.  

Opatrunki PolyMem®: 

• redukują obrzęk, zmniejszają krwiaki oraz ograniczają stan zapalny w otaczających ranę 

tkankach 

• zmniejszają ryzyko infekcji 

• pomagają ograniczyć ból spowodowany raną 

• przyspieszają  rekonwalescencję po zabiegu chirurgicznym . 

WSKAZANIA: 
Leczenie ran chirurgicznych. 

PRZECIWWSKAZANIA: 
Nie znane 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: 
Tylko do stosowania zewnętrznego • Opatrunków PolyMem® nie należy stosować z utleniaczami 

(nadtlenkiem wodoru, podchlorynem sodu) • Powtórnie nie sterylizować • Nie używać jeżeli 

opakowanie zostało wcześniej otwarte lub jest uszkodzone • Używać jednokrotnie • Nie rozciągać 

opatrunku • Wybrać taki rozmiar opatrunku, który zakryje całą powierzchnię cięcia chirurgicznego. 

Przylepiec nie powinien mieć kontaktu z miejscem cięcia • Opatrunki PolyMem® nie służą do 

zastępowania wyrobów zamykających ranę takich jak: staplery, nici chirurgiczne czy kleje chirurgiczne 

• Pozwól by skóra przed założeniem opatrunku PolyMem® wyschła. W przeciwnym przypadku 

opatrunek może przywrzeć • Przed rozpoczęciem badań obrazowych sprawdzić czy opatrunek 

wymaga wymiany • Unikać kontaktu z żelem przewodzącym oraz elektrodami • Stosowanie maści 

oraz kremów jest niewskazane podczas terapii z wykorzystaniem PolyMem® • Należy zwracać 

szczególną uwagę na oznaki infekcji oraz maceracji •  

 



Opatrunki PolyMem® mogą być stosowane przy objawach infekcji jeżeli zostały podjęte odpowiednie 

działania medyczne ukierunkowane na jej przyczynę. Rekomendowane jest stosowanie PolyMem® 

Silver gdy rana wykazuje oznaki infekcji, występuje biofilm, rana trudno się goi przy stosowaniu 

standardowych opatrunków PolyMem® lub gdy pacjent jest w grupie zwiększonego ryzyka powstania 

infekcji (zły stan odżywienia, cukrzyca, częste infekcje w historii pacjenta itp. ) 

PRZECHOWYWANIE: 
• Przechowywać w suchym pomieszczeniu o pokojowej temperaturze i wilgotności 

• Data ważności wynosi 3 lata od daty wyprodukowania i jest podana na opakowaniu. 

INSTRUKCJA STOSOWANIA: 
1. Przygotuj miejsce cięcia chirurgicznego zgodnie z protokołem lub zgodnie z zaleceniami 

lekarza lub innego specjalisty odpowiedzialnego za zabieg. Przepłukać miejsce cięcia oraz 

powierzchnię wokół niego zgodnie z protokołem sali operacyjnej, następnie osusz dokładnie 

by zapewnić długotrwałe przyleganie przylepca. 

2. Wybierz taki rozmiar i kształt opatrunku, który zapewnia dokładne pokrycie całego cięcia 

chirurgicznego przez opatrunek. 

3. Nałóż opatrunek. Najlepsze efekty otrzymuje się gdy pianka PolyMem® zakrywa całą 

powierzchnię dookoła cięcia, wykazującą oznaki stanu zapalnego (np. zaczerwienienie, 

krwiaki). Nie rozciągać. 

WSKAZANIA DO ZMIANY OPATRUNKU: 
Przeprowadzić pierwszą  zmianę opatrunku po 3-5 dniach od zabiegu.  

Inne powody do zmiany opatrunku: 

• PolyMem® jest przesączony w 75% krwią lub płynem wysiękowym 

• Pacjent lub rana wykazuje oznaki infekcji 

• Wypis pacjenta z oddziału – postępować zgodnie z protokołem oddziału i/lub lekarza 

prowadzącego 

• Rana jest całkowicie wynaskórkowana, zastąp innym opatrunkiem  PolyMem®. Rana 

zazwyczaj nie wymaga dodatkowego mycia przed zmianą.  

Kontynuowanie stosowania opatrunków po fazie naskórkowania rany poprawia długoterminowe 

rezultaty leczenia. Stosować nowe opatrunki aż do momentu, gdy wszystkie objawy stanu zapalnego 

zanikną. Zmienić opatrunek gdy będzie mokry.  

ZMIANA OPATRUNKU: 
Podnieść brzeg przylepca. Odklejać opatrunek od brzegu ku środkowi. Kontynuować przez całą 

długość i szerokość opatrunku. Dociskanie skóry pod przylepcem pozwala na delikatną i mniej 

bolesną zmianę opatrunku.  

 


