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Antybakteryjne materiały opatrunkowe wykonane z tkaniny 
pokrytej srebrem. Przebadane klinicznie. 

 
Instrukcje dotyczące stosowania i pielęgnacji 11.2016 
 Prosimy o przeczytanie przed użyciem! 

 
 

              Antybakteryjne materiały opatrunkowe pokryte srebrem PADYCARE®   

do leczenia chorób skóry wywołanych przez bakterie, takie jak atopowe zapalenie skóry, 
grzybice, łuszczyca, podrażnienia lub oparzenia skóry. 

 
 
UWAGA! mogące wystąpić różne odcienie, różnice kolorystyczne i miejscowe przebarwienia nie świadczą o niskiej jakości produktów i 
nie stanowią wady produkcyjnej. Przebarwienia są wyniki utleniania srebra spowodowanego temperaturą i wilgocią ciała ludzkiego. 
Utlenienie srebra w żaden sposób nie ogranicza właściwości antybakteryjnych materiałów opatrunkowych. 

 
Szczególne wskazania i instrukcje stosowania 

 

•    Materiały opatrunkowe pokryte srebrem PADYCARE® należy wyprać przed pierwszym użyciem. 

• Tkaniny należy nosić w bezpośrednim kontakcie ze skórą, aby przyspieszyć działanie i proces leczenia. Jony srebra są szybciej 
transportowane na skórę dzięki ciepłocie i wilgotności ciała. 

• Ważne jest, aby nakładać na skórę kremy i emolienty, aby zapobiegać jej wysuszaniu. Nawilżenie przyspiesza przenoszenie jonów 
srebra na skórę. 

• Należy zauważyć, że wysokiej jakości bandaże medyczne są niezwykle elastyczne i zawierają około 99,6% czystego srebra, które 
wymaga szczególnej ostrożności postępowania i stosowania, zwłaszcza w odniesieniu do naciągania szwów (np. częste zakładanie i 
zdejmowanie lub pranie). 

•   Szwy na materiałach opatrunkowych pokrytych srebrem PADYCARE® dla niemowląt i dzieci zostały umieszczone na zewnątrz 
tkaniny, by chronić wrażliwą skórę przed otarciami. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, wspomniane materiały można też nosić szwami do 
wewnątrz 

•    Z powodów higienicznych nie zezwala się na przymierzanie tkanin pokrytych srebrem na nakremowaną skórę. 

•    Nie ma możliwości zwrotu produktów noszących ślady użytkowania. 

•    Opakowanie/ torebka foliowa muszą być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć ryzyka uduszenia 

•   Pacjenci nie powinni stosować materiałów opatrunkowych pokrytych srebrem PADYCARE®, jeśli są wrażliwi na srebro lub 
którykolwiek element opatrunku. 

 
Rekomendowane wskazania dotyczące pielęgnacji tkanin 

Powlekane srebrem tkaniny PADYCARE® należy traktować w taki sam sposób jak jedwab. Należy je prać ręcznie lub w pralce w 
delikatnym mydle płynnym lub  płynnym detergencie. Tkaniny powinny schnąć na wolnym powietrzu, w temperaturze pokojowej. Dla 
prawidłowej pielęgnacji tkanin zaleca się stosowanie płynu do prania PADYWASH®. 

 

 •    Do prania materiałów opatrunkowych pokrytych srebrem PADYCARE® nie należy stosować płynów zmiękczających do tkanin. Zalecane 
jest stosowanie płynnego łagodnego detergentu 

•    Tkaniny PADYCARE® należy prać oddzielnie, stosując program dla tkanin delikatnych lub łącznie z innymi tkaninami syntetycznymi. 

Przestrzeganie powyższych instrukcji pozwoli na zachowanie właściwości tkanin i pokrowców pokrytych srebrem PADYCARE® 
nawet przez kolejnych 200 prań - praktycznie bez utraty właściwości antybakteryjnych. 

 
Prać w temperaturze 30°C. Program do tkanin delikatnych 

 
 

 NIE używać środków czyszczących zawierających chlor, substancje dezynfekujące lub zmiękczające tkaniny 
 
 

 Suszyć na wolnym powietrzu.  NIE używać suszarki automatycznej. 
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NIE prasować. Srebrna powierzchnia utlenia się w bezpośrednim kontakcie z wysoką temperaturą lub promieniami słonecznymi. 

      Nie czyścić chemicznie 

 
Uwaga: Alergia na srebro może prowadzić do nietolerancji produktów! 

 
 

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty wynikające z nieodpowiedniego, niedbałego i/lub niewłaściwego użytkowania. 
 


