
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.Tkáň je po aplikaci na ránu dostatečně hydratována fyziologickým roztokem pro jistotu 

přilnutí na ránu.

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

Amniová membrána se v průběhu následujících 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.

Přiložte tkáň na připravenou ránu. Tkáň je přikládána na ránu chorionovou stranou (tedy 
tou stranou, na které není nosič), pro jistotu orientace je tkáň označena razítkem TOP, pro 
nezaměnitelnost stran. Nosič Sanatyl 20 může zůstat na povrchu rány, nebo může být 
odstraněn.

Otevřete primární obal pomocí peelu a tkáň za pomocí sterilní pinzety umístěte do sterilního 
pole. Další manipulace provádějte výhradně sterilně. 

Odstraňte vnější ochranný obal (papírovou krabičku) a zkontrolujte neporušenost primárního 
obalu (hliníkového obalu). V případě porušení primárního obalu by mohla být porušena 
sterilita tkáně, v tomto případě tkáň nepoužívejte!

Vyjměte tkáň s průvodní dokumentací z přepravního termoboxu.

®AMNIO - AMNIOVÁ MEMBRÁNA NA SANATYLU: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.

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