
 

 

 

 

Ulotka dla pacjenta 

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem opatrunku. 

 

Pojedyncze opakowanie zawiera jeden jałowy opatrunek o wielkości ~30cm x ~30cm. 

Skład: 

Len z antyoksydantami. Opatrunki lniane są wykonane z naturalnego materiału, grubo 
tkanego lnu, wzbogaconego w antyoksydanty przy użyciu metod inżynierii genetycznej. 

Wskazania: 

• owrzodzenia o etiologii żylnej,  
• owrzodzenia o etiologii cukrzycowej,  
• odleżyny,  
• oparzenia, 
• rany wynikające z urazów mechanicznych,  
• rany wynikające z urazów chemicznych 

Leczenie opatrunkami lnianymi jest leczeniem miejscowym. Jest ono częścią 
kompleksowego leczenia owrzodzeń obejmującego min.: edukację chorych, ogólną 
antybiotykoterapię, leczenie choroby podstawowej, leczenie przeciwkrzepliwe i 
przeciwbólowe, w przypadku owrzodzeń żylnych, również kompresjoterapię. 

Przeciwwskazania: 

Nadwrażliwość na składniki preparatu. 

Działania niepożądane: 

Nie zaobserwowano niepożądanych działań lnianych opatrunków. W przypadku 
pojawienia się odczynu alergicznego (zaczerwienienie, obrzęk w otoczeniu rany) 
zaleca się konsultację z lekarzem. 

 

 

Sposób użycia: 

Opakowanie opatrunku otwierać dopiero przed użyciem. Opatrunek można przyciąć do wielkości rany, 
niewykorzystane fragmenty wyrzucić. 

• Etap 1 

Dokładnie umyć ranę. Lniany opatrunek zwilżyć jałową solą fizjologiczną i przyłożyć do owrzodzenia (rany). 
Następnie nałożyć 4-6 warstw gazy nasączonej jałową solą fizjologiczną i całość umocować bandażem. Po 24 
godzinach opatrunek zmienić na świeży. Procedurę powtarzać przez 4 tygodnie i przejść do etapu 2. 

• Etap 2 

Dokładnie umyć ranę. Lniany opatrunek namoczyć jałową solą fizjologiczną i przy pomocy sterylnej strzykawki 
nanieść 3 ml ekstraktu 1 (przed użyciem wstrząsnąć) na stronę przykładaną do rany. Strzykawkę należy użyć 
jednorazowo. Następnie nałożyć 4-6 warstw gazy nasączonej jałową solą fizjologiczną i całość umocować 
bandażem. Po 24 godzinach opatrunek zmienić na świeży. Procedurę powtarzać przez 4 tygodnie i przejść do 
etapu 3. 

• Etap 3 

Dokładnie umyć ranę. Lniany opatrunek namoczyć jałową solą fizjologiczną i przy pomocy sterylnej strzykawki 
nanieść 3 ml ekstraktu 2 (przed użyciem wstrząsnąć) na stronę przykładaną do rany. Strzykawkę należy użyć 
jednorazowo. Następnie nałożyć 4-6 warstw gazy nasączonej jałową solą fizjologiczną i całość umocować 
bandażem. Po 24 godzinach opatrunek zmienić na świeży. Procedurę powtarzać przez 4 tygodnie. 

 

 

Przechowywanie: 

Lniane opatrunki przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Pojemniki z emulsją i ekstraktem przechowywać 
w lodówce. 

UWAGI: 

Nie eksponować miejsca z nałożonym opatrunkiem na działanie ciepła (poduszek, koców elektrycznych, 
termoforów, lamp, sauny, słońca itp.). Unikać zamoczenia. Sól fizjologiczną oraz sterylne strzykawki należy 
zakupić w aptece. 
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