
Při výzkumu bylo zjištěno, že určité procento pacientů hostí na své pokožce více 

kožních bakterií než ostatní pacienti.2 Během přípravy kůže na operaci je obtížné 

stanovit množství bakterií, které na kůži zůstávají.

Riziko pro vznik infekce v místě operačního výkonu lze snížit kombinací výrobků pro 

předoperační přípravu kůže a incizních roušek.  

3M™ má řadu incizních roušek, které mohou pomoci snížit pravděpodobnost 

rekolonizace kůže po přípravě k operaci a tak snížit riziko vzniku infekce v místě 

operace. 

3M™ Ioban™ 2 Antimikrobiální incizní roušky 

• Obsahují iodofor v adhezivní vrstvě a poskytují kontinuální širokospektrální 

antimikrobiální aktivitu od okamžiku incize až do uzavření rány.

• Vykazují vysokou rychlost vypařování vlhkosti, což umožňuje kůži „dýchat“; zároveň 

mají zlepšenou adhezi, která spolehlivě vydrží i při nejdelších výkonech.

• Výborně se přizpůsobí konturám těla. Unikátně nízká tvarová paměť při natažení 

umožňuje mobilizaci končetin nebo velkou retrakci za snížené tenze kůže.

• Vykazují výtečnou adhezi až těsně k okraji rány. 

3M™ Ioban™ 2 EZ Antimikrobiální incizní roušky 

•  K dispozici je též incizní rouška Ioban™ EZ.

•  Vyznačuje zvláštním znakem „snadná aplikace“ (s výjimkou 6635), včetně 

odstranitelného pruhu z tvrzeného papíru. 

3M™ Steri-Drape™ 2 Incizní roušky 

• Jsou vyrobeny z prodyšné fólie. Vyznačují se vynikající adhezí.

• Mají krátkou tvarovou paměť při natažení. 

• Přizpůsobí se konturám těla a natáhnou se tak, aby umožnily manipulaci s končetinami. 

3M™ Steri-Drape™ Incizní roušky 

• Jedná se o originální incizní roušky, které jsou opatřeny adhezivem citlivým na tlak 

 a teplo. 

Incizní roušky

Dougherty, Steve H. “Pathobiology of Infection in Prosthetic Devices.” 
Reviews of Infectious Diseases 10:5 (Nov.-Dec. 1988). p.1102
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Rizikové faktory
u pacientů: 
kolonizace MRSA/
MRSE 
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rakovina                                                 
imunosuprese 
pokročilý věk 
trauma 
obezita 
chirurgické zákroky 
v anamnéze atd.

Bakteriální zátěž 
schopná infi kovat      

102  = 100

Bakteriální zátěž 
schopná infi kovat 
106  = 1 000 000

Stresující podmínky: 
krev
irigace
retrakce

Incizní rouškaPříprava
kůže         

Nový 
nárůst flóry                                            

Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermis

Žádná rouška /
nadzdvižení 

roušky

Vše se dotýká 
povrchu kůže 
v okolí rány

Nástroje

Rukavice

Houbičky

2 Data v souboru. 3M™ Health Care Ltd.
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3M™ Ioban™ 2 Antimikrobiální incizní roušky 

6635 Antimikrobiální incizní roušky 

Velikost incizních roušek Incizní oblast Množství v balení Balení/karton 

15 cm x 20 cm 10 cm x 20 cm 10 4

6640 Antimikrobiální incizní roušky 

Velikost incizních roušek Incizní oblast Množství v balení Balení/karton 

44 cm x 35 cm 34 cm x 35 cm 10 4

6648 Antimikrobiální incizní roušky

Velikost incizních roušek Incizní oblast Množství v balení Balení/karton 

66 cm x 60 cm 56 cm x 60 cm 10 4

6650 Antimikrobiální incizní roušky

Velikost incizních roušek Incizní oblast Množství v balení Balení/karton 

66 cm x 45 cm 56 cm x 45 cm 10 4

6651 Antimikrobiální incizní roušky

Velikost incizních roušek Incizní oblast Množství v balení Balení/karton 

66 cm x 85 cm 56 cm x 85 cm 10 4

15 x 20

44 x 35

66 x 60

56 x 60

34 x 35

10 x 20

66 x 45

56 x 45

66 x 85

56 x 85

BAREVNÝ KLÍČ:    Repelentní textilie   Modrá polyetylénová fólie   Bezbarvá polyetylénová fólie   Absorbující nepropustná textilie 

    Speciálně absorbující materiál   3M™ Ioban™ 2 Antimikrobiální incizní fólie   3M™ Steri-Drape™ 2 incizní fólie   Bezbarvá elastomerní fólie  

    Adhezní oblast   Modrá elastomerní fólie Rozměry jsou přibližné. 
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3M™ Ioban™ 2 EZ Antimikrobiální incizní roušky  

6661EZ 3M™ Ioban™ 2 incizní roušky s lemem

Velikost incizních roušek Incizní oblast Množství v balení Balení/karton 

30 cm x 20 cm 26 cm x 20 cm 50 2

6640EZ Antimikrobiální incizní roušky 

Velikost incizních roušek Incizní oblast Množství v balení Balení/karton 

60 cm x 35 cm 35 cm x 35 cm 10 4

6648EZ Antimikrobiální incizní roušky 

Velikost incizních roušek Incizní oblast Množství v balení Balení/karton 

90 cm x 60 cm 60 cm x 60 cm 10 4

6650EZ Antimikrobiální incizní roušky 

Velikost incizních roušek Incizní oblast Množství v balení Balení/karton 

90 cm x 45 cm 60 cm x 45 cm 10 4

6651EZ Antimikrobiální incizní roušky 

Velikost incizních roušek Incizní oblast Množství v balení Balení/karton 

90 cm x 85 cm 60 cm x 85 cm 10 4

26 x 20

35 x 35

60 x 60

60 x 45

60 x 85


