
Moderní způsob  
péče a podpory hojení ran

ve veterinární praxi
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Bakteriální biofilm je „bakteriální ko-
lonie”, která se tvoří v ráně a je chráněná 
pomocí extracelulární matrix.

Biofilm je pevně a trvale upevněn  
k podkladu a odstranit ho z povrchu  
rány pomocí běžného opláchnutí (vo-
dou, mýdlovou vodou, fyziologickým 
roztokem) není možné.

1. Kolonizace rány.
Bakterie se lehce  
přichycují k povrchu.  
K tomu dochází během 
několika sekund  
po poranění (po vzniku 
rány).

Bakteriální biofilm

TIME je systém postupu v průběhu léčby ran vyvinutý společností Medzinárodná rada pre poradenstvo 
v oblasti prípravy liečenia rán a Evropské asociace pro léčbu ran. Zkratka TIME je vytvořena z prvních 
písmen anglických názvů označujících různé procesy a změny v ranách nebo postup v různých fázích:

Polisept® Vet Wound Irrigation 
splňuje všechny požadavky

vhodného lavaseptika.

Tvorba filmu probíhá následovně:

• Chrání bakterie a jiné patogeny 
před „škodlivými” vnějšími faktory, 
jako jsou dezinfekční prostředky, 
antibiotika nebo buňky imunitního 
systému.

• Vytváří příznivé podmínky pro 
kontinuální množení již usazených 
bakterií, stejně jako i pro kolonizaci 
a vývoj nových bakterií nebo jiných 
patogenů.

• Ovlivňuje šíření infekce do sousední
zdravé tkáně.

• Narušuje výměnu plynů v ráně
a blokuje přístup k živinám hostitel-
ské buňky.

Biofilm je hlavní překážkou  
při hojení ran.

2. Trvalé a nevratné při-
chycení bakterií k povrchu
a začátek proliferace
(pár vteřin – minut  
od poranění).

3. Intenzivní množení 
bakterií a tvorba extra-
celulárních polysacharidů  
(EPS - extracelulární 
polymerní substance).
Tvorba matrice biofilmu
(několik hodin – dnů  
od poranění).

 
4. Vytvoření trojrozměr-
né struktury biofilmu
(několik hodin – dnů  
od poranění).
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Rozšíření metody TIME je zavést použití 
podpůrných produktů definovaných jako 
lavaseptika (cleaning/wound irrigation).
Lavaseptika jsou důležitá pro přípravu 
ložiska rány na další hojení. Tento zvláštní 
způsob ošetřování ran vyžaduje použití 
vhodných přípravků, které účinně od-
straňují BaKTERIáLNí BIOfILM – hlavní
překážku k účinné léčbě ran.

Polisept® Vet Wound Irrigation a Polisept Vet® Wound Gel jako komplementární přípravky splňují 
požadavky všech bodů schématu TIME.

Polisept® Vet Wound Irrigation lze použít ve všech fázích schématu TIME, nejvíce však ve fázích T a I 
schématu TIME.

5. Rozšíření biofilmu  
na přilehlé zdravé tkáně
(několik dnů – měsíců  
od poranění).

Ošetření ran. Systém TIME

– Tissue deficient (ztráta, nedostatek tkáně, kontaminace) / Tissue debridement  
(odstranění mrtvé tkáně, mechanických a biologických nečistot z rány)

–  Infection/inflammation (zánět nebo infekce) / Infection/inflammation control (prevence  
a boj proti infekcím a zánětlivým procesům)

– Moisture imbalance (narušení rovnováhy vlhkosti v ráně) / Moisture balance (kontrola 
příslušné vlhkosti rány)

– Edge of wound, non-advancing (nezarostlé okraje rány) / Epidermization stimulation 
(stimulace procesů hojení rány – granulace, epitelizace, angiogeneze)
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Polisept® Vet Wound Gel především 
splňuje požadavky bodů M a E schématu 
TIME.
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TENZID (BETAIN)

Rys. 1 Klasické zvlhčování rány (biofilm není odstraněn). Rys. 2 Polisept Vet® Wound Irrigation (zničení struktury  
a odstranění biofilmu).

Izotonický roztok pro zavlažování všech typů ran.

Polisept® Vet Wound Irrigation se používá na podporu léčby:  
	 Operačních ran.
	 akutních ran infikovaných a sterilních (včetně ran s kapsami či divertiklem).
	 Chronických ran (proleženin, vředů), včetně infikovaných.
	 Lokálních popálenin I. a II. stupně.
	 Proleženin, abscesů a vředů.
a dále na:
	 Intraoperační ochranu rány.
	 Odstranění suchých obvazů.

Polisept® Vet Wound Irrigation obsahuje dvě synergicky účinné látky  
suspendované v Ringerově roztoku:

	                           biguanid, antibakteriální látka se širokým antimikrobiálním spektrem.	
  

              tenzid, jemná povrchově aktivní látka, která účinně odstraňuje mechanické
 nečistoty a biologické kontaminanty, včetně BaKTERIáLNíHO BIOfILMu.

Jedinečné vlastnosti Polisept® Vet Wound Irrigation a Polisept® Vet Wound Gel 
jsou výsledkem synergického účinku hlavních účinných látek.

Polisept® Vet Wound Gel :

 	urychluje a zjednodušuje proces hojení ran.
 	Poskytuje optimální rovnováhu vody v ráně.
 	Odstraňuje biologické nečistoty (produkty metabolismu, toxiny atd.). 
 	Chrání ránu před infekcí zvenku a zároveň zajišťuje optimální  
  výměnu plynů.
 	Brání tvorbě BaKTERIáLNíHO BIOfILMu.
 	urychluje proces angiogeneze v ráně.
 	Dokonale zapadá do schématu TIME v průběhu léčby ran.

 Široké antimikrobiální spektrum,  
působí proti: Pseudomones aeruginosa, 
Staphylococcus aureus, Streptococcus  
faecalis, Escherichia coli, Pseudomones 
putida, Klebsiella aerogenes, včetně  
vysoké účinnosti proti MRSa (methicillin 
rezistentní Staphylococcus aureus).
 Nezpůsobuje vznik antimikrobiální 
rezistence.

POlISEPT® VET wOund IrrIgaTIOn Synergické fungování POlISEPT® VET wOund gEl

RINGERŮV ROZTOK WOUND IRRIGATION HYDROKOLOIDNÍ GEL

Velmi dobře tolerován tkání, mnohem 
lépe než fyziologický solný roztok. 

Vzhledem k iso-osmotickým vlastnostem 
elektrolytu Ringerova roztoku jeho apli-
kace brání dráždění v ráně a otoku kůže 
kolem rány.

Poskytuje vhodné podmínky  
pro hojení rány: 
– udržuje optimální vlhkost v ráně. 
– Hydratuje příliš suché rány. 
– Odstraňuje přebytečný sekret  
 v příliš vlhkých ranách. 
– Vytváří antibakteriální bariéru,  
 chrání ránu.

 Mírně povrchově aktivní látka.
 Účinně odstraňuje biologické znečištění, 
včetně bakteriálních biofilmů.
 Nevysušuje kůži ani sliznice. 

Polisept® Vet Wound Irrigation:

 	Účinně odstraňuje mechanické a biologické nečistoty.
 	Účinně odstraňuje již vytvořený BaKTERIáLNí BIOfILM.
 	Účinně brání tvorbě BaKTERIáLNíHO BIOfILMu.
 	Vykazuje vynikající toleranci tkáně (velmi nízká buněčná  
    toxicita, hypoalergenní).
 	urychluje hojení ran, má široký rozsah použití  
    (TIME, Lavaseptika).
 	Dokonale zapadá do schématu TIME při postupu  
    v průběhu léčby ran.
 	umožňuje efektivní a neinvazivní odstranění obvazů.

aktivní obvaz ve formě hydrokoloidního gelu ke zlepšení hojení všech druhů ran.

Polisept® Vet Wound Gel se používá na podporu při léčbě:

	 Operačních ran.
	 akutních ran – infikovaných i sterilních.
	 Chronických ran (proleženiny, vředy různého původu).
	 Povrchových a hlubokých ran (tržné nebo způsobené  
  pokousáním s kapsami či divertiklem).
	 Popálenin I. a II. stupně.

Polisept® Vet Wound Gel obsahuje dvě synergicky účinné látky obsažené ve formě 
hydrokoloidního gelu:

	        biguanid, antibakteriální látka se širokým antimikrobiálním spektrem. 

	                 tenzid, jemná povrchově aktivní látka, která účinně odstraňuje mechanické
 nečistoty a biologické kontaminanty, včetně BaKTERIáLNíHO BIOfILMu.ANTIBAKTERIÁLNÍ ČINIDLO (POLYHEXANID)

 Protizánětlivé vlastnosti.
 antimykotická aktivita proti: Aspergillus  
niger, Trichophyton mentagrophytes a dalším.
 Velmi příznivý biokompatibilní index  
B> 1 (vysoká antimikrobiální aktivita  
a nízká cytotoxicita). 
 Hypoalergenní. Lokální alergické reakce 
jsou velmi vzácné – index 1:10 000.

 Účinně odstraňuje mechanické nečistoty 
z vnitřních zranění.
 Vysoká tolerance tkáně a biologická 
kompatibilita, nedráždivý. 

Rys. 3 Optimální vodní bilance.
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