
Moderný spôsob v starostlivosti  
a podpore hojenia rán  

vo veterinárnej praxi
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Bakteriálny biofilm je „kolónia” 
baktérii, ktorá sa tvorí v rane a je 
chránená pomocou vygenerovanej 
extracelulárnej matrix.

Biofilm je pevne a trvale upevnený  
k podkladu a  jeho odstránenie  
z povrchu rany pomocou bežného 
opláchnutia (voda, mydlová voda, 
fyziologický roztok) nie je možné.

1. Kolonizácia rany.
Baktérie sa prichytávajú 
k povrchu. Ku kolonizácii 
dochádza v priebehu 
niekoľkých sekúnd  
po poranení (po vzniku 
rany).

Bakteriálny biofilm

TIME je systém postupu v priebehu liečby rán vyvinutý spoločnosťou Medzinárodná Rada pre 
Poradenstvo v Oblasti Prípravy Liečenia Rán a Európska Asociácia Hojenia Rán. Skratka TIME  
je vytvorená z prvých písmen (v angličtine) rôznych procesov a zmien, ktoré prebiehajú po vzniknutí rany:

Polisept® Vet Wound Irrigation 
spĺňa všetky požiadavky  
vhodného lavaseptika.

Tvorba biofilmu prebieha nasledovne:

• Chráni baktérie a ostatné pato-
gény pred „škodlivými” vonkajší-
mi faktormi, ako sú dezinfekčné 
prostriedky, antibiotiká, alebo  
bunky imunitného systému.

• Vytvára priaznivé podmienky  
pre kontinuálne množenie  
už usadených baktérií, ako aj  
pre kolonizáciu a vývoj nových 
baktérií alebo ostatných  
patogénov.

• Ovplyvňuje šírenie infekcie  
na priľahlé zdravé tkanivá.

• Narušuje výmenu plynov  
v rane a blokuje prístup  
k živinám hostiteľskej bunky.

Biofilm je hlavnou  
prekážkou pri hojení rán.

2. Trvalé a nezvratné 
prichytenie baktérií
a začiatok proliferácie
(pár sekúnd – minút  
od poranenia).

3. Intenzívne množenie 
baktérií a tvorba  
polysacharidovej vrstvy  
(EPS - Extracelulárne 
Polymérne Substancie). 
Tvorba matrice biofilmu
(niekoľko hodín – dní  
od poranenia).

4. Vytvorenie trojrozmer-
nej štruktúry biofilmu
(niekoľko hodín – dní  
od poranenia).
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NCieľom rozšírenia postupu TIME je za- 

viesť používanie dodatočných produktov  
definovaných ako lavaseptiká (cleaning/ 
wound irrigation). Použitie lavaseptík  
je dôležitým bodom pri príprave ložiska 
rany na ďalšie hojenie. Tento zvláštny 
spôsob ošetrovania rán vyžaduje po-
užitie vhodných prípravkov, ktoré účin-
ne odstraňujú BaKTErIálNy BIOfIlM 
– hlavnú prekážku v účinnej liečbe rán.

Polisept® Vet Wound Irrigation a Polisept Vet® Wound Gel ako komplementárne prípravky spĺňajú 
požiadavky všetkých bodov schémy TIME. 

Polisept® Vet Wound Irrigation možno použiť vo všetkých fázach schémy TIME. Najviac však vo fázach T a I. 

5. rozšírenie biofilmu  
na priľahlé zdravé tkanivá
(niekoľko dní - mesiacov 
od poranenia).

Ošetrovanie rán. Systém TIME

– Tissue deficient (strata, úbytok tkaniva, kontaminácia) / Tissue debridement (odstránenie 
mŕtveho tkaniva, mechanických a biologických nečistôt z rany)

–  Infection/inflammation (zápal a/alebo infekcia) / Infection/inflammation control (prevencia  
a boj proti infekciám a zápalovým procesom)

– Moisture imbalance (narušenie rovnováhy vlhkosti v rane) / Moisture balance (kontrola 
vlhkosti rany)

– Edge of wound, non-advancing (neprichytenie sa okrajov rany) / Epidermization stimu-
lation (stimulácia procesov hojenia rany – granulácia, epitelizácia, angiogenéza)
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epitelizácia, angiogenéza

Polisept® Vet Wound Gél spĺňa predo-
všetkým požiadavky bodov M a E schémy 
TIME.
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TIME
Problémy pri 

ošetrovaní rán 

TIME 
Odporúčané riešenie 

a riadenie

Polisept® Vet Wound Irrigation 
spĺňa všetky požiadavky  
vhodného lavaseptika.



TENSIDE (BETAIN)

rys.1 Tradičné zvlhčovanie rany (biofilm nie je odstránený). rys.2 PoliseptVet® Wound Irrigation (zničenie štruktúry a od-
stránenie biofilmu).

aktívny obväz vo forme hydro – koloidného gélu na zlepšenie hojenia  všetkých druhov rán. 

Polisept® Vet Wound Gel sa používa na podporu pri liečbe:

	 Operačných rán
	 akútnych rán infikovaných a sterilných
	 Chronických rán (preležaniny, vredy rôzneho pôvodu)
	 Povrchových a hlbokých rán (tržné, alebo spôsobené  
  pohryzením, vrátane diverticulov  
	 Popálenín I. a II. stupňa

Polisept® Vet Wound Gel obsahuje dve synergicky účinné látky  
vo forme hydro – koloidného gélu:

	      biguanid - antibakteriálna látka so širokým antimikrobiálnym spektrom. 

	               tenside – jemná povrchovo aktívna látka účinne odstraňujúca mechanické  
 nečistoty a biologické kontaminanty vrátane bakteriálneho BIOfIlMU.

Izotonický roztok pre zvlhčovanie všetkých typov rán. 

Polisept® Vet Wound Irrigation sa používa na podporu pri liečbe: 
 	 Operačných rán
	 akútnych rán infikovaných aj sterilných (vrátane diverticulov)
	 Chronických rán (preležaniny, vredy) vrátane infikovaných
	 lokálnych popálenín I. a II. stupňa
	 Preležanín, abscesov a vredov
a v rámci
	 Intraoperačnej ochrany rany
	 Odstránenia suchých obväzov   

Polisept® Vet Wound Irrigation obsahuje dve synergicky účinné látky  
suspendované v Ringerovom roztoku:

	  biguanid – antibakteriálna látka so širokým antimikrobiálnym spektrom. 

	    
             tenside – jemná povrchovo aktívna látka účinne odstraňujúca mechanické   
 nečistoty a biologické kontaminanty vrátane bakteriálneho BIOfIlMU.

Jedinečné vlastnosti Polisept® Vet Wound Irrigation a Polisept® Vet Wound Gel  
sú výsledkom synergického účinku dvoch hlavných účinných látok.

Polisept® Vet Wound Gel :

 	Urýchľuje a zjednodušuje proces hojenia rán
 	Poskytuje optimálnu rovnováhu vody v rane
 	Odstraňuje biologické nečistoty (produkty metabolizmu, toxíny atď.) 
 	Chráni ranu pred vonkajšou infekciou a zároveň zaisťuje  
  optimálnu výmenu plynov
 	Bráni tvorbe BaKTErIálNEHO BIOfIlMU
 	Urýchľuje proces angiogenézy v rane
 	Dokonale zapadá do schémy TIME postupu v priebehu liečby rán

 Široké antimikrobiálne spektrum : 
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus  
aureus, Streptococcus faecalis, Escherichia coli, 
Pseudomonas putida, Klebsiella aerogenes,  
vrátane vysokej účinnosti proti MrSa  
(methicillin rezistentné kmene Staphylo- 
coccus aureus)
 Nespôsobuje vznik antimikrobiálnej  
rezistencie

POlISEPT® VET wOund IrrIgaTIOn Synergické fungovanie POlISEPT® VET wOund gEl

RINGEROV ROZTOK WOUND IRRIGATION HYDRO – KOLOIDNÝ GÉL

Veľmi dobre tolerovaný tkanivom, oveľa 
lepšie ako fyziologický soľný roztok. 

Vzhľadom na jeho iso-osmotické  
vlastnosti a elektrolytové zloženie, 
aplikácia ringerového roztoku bráni 
dráždeniu rany a opuchu kože  
v okolí rany.

Poskytuje vhodné podmienky  
pre vlhkosť rany – udržiava optimálnu 
vlhkosť v rane 
- hydratuje príliš suché rany  
- odstraňuje prebytočný sekrét  
 v príliš vlhkých ranách  
- vytvára antibakteriálnu bariéru,  
 chráni ranu.

 Mierne povrchovo aktívna látka
 Účinne odstraňuje biologické znečistenie, 
vrátane BaKTErIálNyCH BIOfIlMOV
 Účinne odstraňuje mechanické nečistoty

Polisept® Vet Wound Irrigation:

 	Účinne odstraňuje mechanické a biologické nečistoty
 	Účinne odstraňuje vytvorený BaKTErIálNy BIOfIlM
 	Účinne bráni tvorbe BaKTErIálNEHO BIOfIlMU
 	Vykazuje vynikajúcu toleranciu tkaniva  
    (veľmi nízka bunková toxicita, hypoalergický)
 	Urýchľuje hojenie rán, má široký rozsah použitia  
    (TIME, lavaseptikum).
 	Dokonale zapadá do schémy TIME postupu v priebehu liečby rán
 	Umožňuje efektívne a neinvazívne odstránenie obväzov

ANTIBAKTERIÁLNE ČINIDLO (POLYHEXANID)

 Protizápalové vlastnosti
 antimykotická aktivita: Aspergillus niger, 
Trichophyton mentagrophytes a ďalšie
 Veľmi priaznivý biokompatibilný Index B>1 
(vysoká antimikrobiálna aktivita a nízka  
cytotoxicita)
 Hypoalergénny. lokálne alergické reakcie  
sú veľmi zriedkavé -  index 1:10 000.

 Vysoká tolerancia tkaniva a biologická 
kompatibilita, nedráždivý
 Nevysušuje kožu ani sliznice

rys. 3 Optimálna vodná bilancia.

SPráVNa HyDraTáCIa raNy
aBSOrPCIa PrEByTOčNéHO  
ExSUDáTU a BIOlOgICKéHO  
zNEčISTENIa

Polyhexanid:

Betain:

Polyhexanid:

Betain:


