
ZAJIŠTĚNÍ SLEDOVATELNOSTI
Lékař je povinen vyplnit a zaslat zástupci společnosti 
BIOHEALING přiloženou návratku s údaji o příjemci tkáně za 
účelem zajištění sledování lidských tkání a buněk dle 
legislativních požadavků.Orientace tkáně na ránu - do rány přiléhá ta část amniové membrány, která je přichycena 

na nosič.

Amniovou membránu přiložte na okraj rány, kde ji přichytíte pinzetou. Poté začněte zespod 
tkáně stahovat nosič tak, že tkáň skončí přichycená na ráně. V případě potřeby v průběhu 
aplikace tkáň hydratujte fyziologickým roztokem.

Aplikovanou tkáň překryjte primárním krytím (vhodná je např. silikonová mřížka) 
a sekundárním krytím pro odvod exudátu.

Amniová membrána se v průběhu následujících 7 dní bude vstřebávat do rány a tím 
nastartuje proces hojení v ráně.

®Po 7 dnech následuje kontrola a aplikace dalšího AMNIODERM  dle uvážení lékaře.

Není-li tkáň použita do dvou hodin od rozbalení, zajistěte její sterilitu a hydrataci ve 
fyziologickém roztoku a uchovejte při +2 až +8°C. Hydratovanou tkáň použijte během 24 hodin 
nebo ji zlikvidujte.

Odstraňte pertl tak, že zatáhnete za kroužek. Následně odstraňte pryžovou zátku a do láhve 
přidejte sterilní fyziologický roztok tak, aby byla tkáň plně ponořena. Ponechte hydratovat 12 
minut. Kolem tkáně se budou tvořit drobné bublinky. Poté vyjměte tkáň pomocí pinzety.

Otevřete sekundární obal za šípovitě ukončenou část tzv. peel. Další manipulace provádějte již 
pouze sterilně. 

Odstraňte vnější ochranný obal (papírovou krabičku) a zkontrolujte neporušenost primárního 
obalu (skleněné lahve) a sekundárního obalu (Steriking® Tyvek). V případě porušení 
sekundárního obalu by mohla být porušena sterilita primárního obalu. V případě porušení 
primárního obalu by mohla být porušena sterilita tkáně, tkáň nepoužívejte!

Vyjměte tkáň s průvodní dokumentací z přepravního termoboxu.

®AMNIO - AMNIOVÁ MEMBRÁNA NA NITROCELULÓZE:DERM

Postup aplikace na nehojící se ránu

BIOHEALING, Dr. Slabihoudka 6232/11, 708 52 Ostrava, e-mail: info@amnio.eu, www.amnio.eu
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Skladujte při pokojové teplotě na suchém místě 
do data exspirace uvedeného na štítku.

Lékař je povinen vyplnit a zaslat zástupci společnosti BIOHEALING přiloženou návratku s údaji 
o příjemci tkáně za účelem zajištění sledování lidských tkání a buněk dle legislativních požadavků.

1. Čistá spodina rány, bez nekróz.
2. Rána bez známek zánětu a infekce.
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