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Sterylne pole operacyjne podczas zabiegu chirurgicznego –
 zmniejszone infekcji rany pooperacyjnej

To są serwety operacyjne Ioban™
Serwety operacyjne antybakteryjne Ioban™ zostały zaprojektowane 
w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia rany pooperacyjnej. Nakłada 
się je na skórę pacjenta w miejscu nacięcia w celu stworzenia 
sterylnego pola operacyjnego i uzyskania efektu antybakteryjnego 
podczas zabiegu chirurgicznego. Ioban™ to samoprzylepna serweta 
do skracania, impregnowana jodoforem, który tworzy barierę i 
zapewnia spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego na fl orę 
skóry pacjenta.

Skuteczna bariera bakteryjna – 3M™ Ioban™ 2
 Tworzy barierę ochronną i zmniejsza ryzyko przedostania się 

bakterii do rany operacyjnej
 Zapewnia stały kontakt ze skórą pacjenta – nawet w przypadku 

stosowania płynów do płukania
 Zapewnia ciągłe szerokie spektrum działania 

przeciwbakteryjnego na brzegach rany

3M™ IOBAN™ 2 SERWETA OPERACYJNA – KOMPONENTY I CHARAKTERYSTYKA

Rozmiar 1
 Powierzchnia klejąca 

(w cm): dł. 10 x szer. 20
 Wymiary  (w cm): 

dł. 15 x szer. 20
 10 w opakowaniu

191600

Silny klej i działanie antybakteryjne
3M™ Ioban™ 2 Antybakteryjne serwety do skracania przylegają 
pewnie do skóry, zmniejszając ryzyko odklejenia się. (Serwety, które 
odklejają się podczas operacji, mogą prowadzić do sześciokrotnego 
wzrostu zakażeń rany pooperacyjnej). Klej zaimpregnowany 
jodoforem w serwetach Ioban™ zapewnia szerokie, stale skuteczne 
spektrum działania antybakteryjnego na krawędziach serwety i 
zmniejsza ryzyko zakażenia rany.

 Przylega pewnie do skóry, aby zapobiec odklejaniu się serwety i 
zmywaniu środka antyseptycznego z powierzchni skóry

 Elastyczna folia dopasowuje się do konturów ciała i umożliwia 
manipulację kończynami

 Oddychająca i bezlateksowa ochrona na nacięcia

Implantacja ciała obcego: 
Całkowita wymiana stawów, zastawki 

serca, shunty (bypassy), protezy 
naczyniowe, implanty

Czynniki ryzyka u pacjenta:
MRSA / MRSE, rak cukrzycy, immunosupresja, 
zaawansowany wiek, urazy, otyłość, 
wcześniejsze  operacje, itp.

Kontakt z 
powierzchnią skóry 
wokół rany

Instrumenty

Rękawiczki

Waciki

Rozmiar 2
 Powierzchnia klejąca 

(w cm): dł. 35 x szer. 35
 Wymiary (w cm): 

dł. 60 x szer. 35
 10 w opakowaniu

191601
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Aplikacja

Krok 1: Zdezynfekuj skórę 
zwykłym preparatem do skóry. 
Pozwól, aby środek do 
przygotowywania skóry 
całkowicie wysechł. 

Krok 1: Utwórz fałdę w serwecie 
poprzez ściśnięcie folii w 
pobliżu krawędzi nacięcia. 

Krok 2: Z pomocą drugiej osoby, 
usuń wierzchnią warstwę 3M™ 
aż pojawi się znak  .

Krok 2: Pociągnij do góry za 
fałdę, oddzielając serwetę od 
skóry na krawędzi nacięcia, 
odsłaniając do trzech 
centymetrów powierzchni skóry. 
Przystąp do zamykania.

Krok 3: Przytrzymać serwetę 
nad planowanym miejscem 
nacięcia z odpowiednim 
naciągnięciem ale bez 
nadmiernego rozciągania.

Krok 3: Przed zdjęciem serwety 
należy najpierw przykryć 
nacięcie opatrunkiem.

Krok 4: Najpierw należy 
wygładzić serwetę wzdłuż
wzdłuż planowanej linii 
nacięcia za pomocą sterylnego 
ręcznika.

Krok 4: Zdjąć serwetę z 
przymocowaną folią, składając 
serwetę o 180° z powrotem na 
siebie. Pociągnąć delikatnie, 
równomiernie napinając. Nie 
ciągnąć do góry. Aby usunąć 
serwetę do cięcia z serwet 
lnianych lub ręczników 
wielokrotnego użytku, należy 
zmoczyć materiał, a następnie 
odkleić serwetę od materiału. 

Krok 5: Wygładź pozostałą część 
serwety.

Usuwanie

3M™ IOBAN™ 2 SERWETA OPERACYJNA – APLIKACJA
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Nazwy marek 3M™ Ioban™ są światowymi znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi fi rmy 3M. 

Przed zamknięciem rany

Po zamknięciu
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EICKEMEYER Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 27
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