
Concept of ideal biomaterial

Wyroby medyczne skierowane do:

specjalistów leczenia oparzeń i ekspertów od leczenia ran przewlekłych
chirurgów plastycznych
lekarzy medycyny estetycznej
salonów kosmetycznych, salonów tatuażu, centrów odnowy biologicznej

 
 
 
 

Opatrunki na rany 
z biosyntetyzowanej celulozy



BIOCELULOZA jest nietoksycznym, ultraczystym i
naturalnym biomateriałem o niezwykłych
właściwościach, które wyróżniają go spośród innych
materiałów stosowanych do implantacji czy
opatrunków. Ze względu na swoje unikalne cechy
wykorzystywana jest w produkcji zaawansowanych
wyrobów medycznych pod marką CelMat®.

CelMat® Wound jest sterylnym wyrobem medycznym klasy
IIb do stosowania na rany oparzeniowe i gojące się przez
ziarninowanie, przeznaczony do leczenia różnego rodzaju
ran przewlekłych. 

Miękka i elastyczna forma opatrunku zapewnia idealne
przyleganie do rany, nawet w trudno dostępnych miejscach.

Biocelulozowe opatrunki mogą być nośnikiem leków i
środków antyseptycznych. Zmiana opatrunku odbywa się
bez dodatkowego podrażniania rany, a przejrzystość
biomateriału pozwala na łatwą obserwację etapów gojenia.

rany przewlekłe gojące się przez ziarninowanie 
(np. stopa cukrzycowa)

leczenie oparzeń I i II stopnia

po zabiegach medycyny estetycznej na rany i zasinienia

po zabiegach kosmetycznych na podrażnienia i obrzęki

leczenie atopowych zmian skórnych

 

 

 

 

 

Proces gojenia w wilgotnym środowisku stwarza
doskonałe warunki do prawidłowego autolitycznego
oczyszczania rany. W trakcie leczenia zauważono
znaczne zmniejszenie obecności tkanki martwiczej w
dnie rany, proces reepitalizacji był znacznie krótszy.
Po zastosowaniu opatrunków CelMat® nie
zaobserwowano oznak rozległego bliznowacenia i
konieczności przeszczepu skóry.

Skuteczność i wartość kliniczna opatrunków CelMat®
Wound została potwierdzona badaniami,
przeprowadzonymi w kluczowych placówkach
medycznych w Polsce:

Centrum Leczenia Oparzeń, Siemianowice Śląskie
Klinika Dermatologii i Wenerologii, Łódź
Centrum Medycyny Nowoczesnej, Warszawa

 
 
 



zmniejszają ryzyko powstawania blizn przerostowych

przyspieszają odnowę komórek i tkanek

stwarzają doskonałe warunki do gojenia się ran

natychmiastowy efekt chłodzenia i łagodzenie bólu

absorpcja wysięku z rany

ochrona przed infekcjami i środowiskiem zewnętrznym

odpowiednia termoregulacja i wymiana gazowa

unikalna nanostruktura 3D

hipoalergiczne, niecytotoksyczne i niedrażniące

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opatrunek CelMat® Wound jest wykonany z
całkowicie naturalnego, nietoksycznego i
hipoalergicznego materiału, który dzięki wysokiej
zawartości wody zapewnia błyskawiczny efekt
chłodzenia, zmniejszając znacznie ból. Biocelulozowy
kompres tworzy doskonałe warunki sprzyjające
gojeniu ran, łagodząc stan zapalny i wspomagając
regenerację uszkodzonych tkanek.

Opatrunek stanowi barierę ochronną przed
zabrudzeniami i drobnoustrojami, zapewnia wymianę
gazową, termoregulację i wilgotne środowisko miejsca
aplikacji. Wyrób może być bezpiecznie stosowany na
skórę wrażliwą, bardzo suchą, nadwrażliwą i atopową.

Hialuronian sodu ma właściwości przeciwgrzybiczne,
działa zmiękczająco i przeciwświądowo na skórę
wokół rany, wspomaga nawilżanie skóry, jednocześnie
rewitalizując skórę i przyspieszając odnowę
komórkową. Opatrunek pochłania nadmiar wysięku z
rany, tworzy warstwę ochronną na naskórku, działa
wspomagająco na jego odbudowę, znacznie poprawia
czas regeneracji uszkodzonych tkanek wspomagając
gojenie rany. 

Hialuronian wykazuje właściwości przeciwzapalne
oraz ochronne przed nadkażeniami bakteryjnymi i
drożdżakowymi, co jest szczególnie istotne w
przypadku trudno gojących się ran. Zastosowanie
opatrunku z hialuronianem na etapie reepitelializacji
zmniejsza ryzyko powstania blizn przerostowych i
przywraca naturalną elastyczność i wygląd skóry.

BIOCELULOZOWY
OPATRUNEK NA RANY
Z HIALURONIANEM SODU

BIOCELULOZOWY
OPATRUNEK NA RANY
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MOCNE STRONY 
OPATRUNKÓW Z BIOCELULOZY
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BOWIL Biotech Sp. z o.o.
ul. Skandynawska 7
84-120 Władysławowo, Polska

10x10 cm

10x20 cm

10x30 cm

PRODUKT TYP SKŁADNIKI CE

2274

2274

Woda oczyszczona
Bioceluloza

Woda oczyszczona
Bioceluloza

Hialuronian sodu

Starannie oczyść miejsce aplikacji
opatrunku.

Otwórz sterylne opakowanie. Usuń zewnętrzne warstwy materiału
zabezpieczającego z dwóch stron. 

Opatrunek CelMat® Wound umieść
dowolną stroną na powierzchni rany.
Zalecany czas aplikacji opatrunku
wynosi od 30 do 120 minut.

Możliwe jest dopasowanie kształtu
opatrunku za pomocą sterylnych
nożyczek.

Opatrunek można zabezpieczyć
sterylną folią poliuretanową (nie jest
dołączona), wówczas czas aplikacji
można wydłużyć do 24h.

10x10 cm

10x20 cm

10x30 cm

+48 58 674 35 55
+48 58 674 36 46

Częstotliwość aplikacji opatrunku CelMat® Wound należy skonsultować z lekarzem. 
Wyrób medyczny przeznaczony do zastosowania profesjonalnego.

Sposób użycia

marketing@bowil.pl 
www.bowil.pl 

CelMat® WOUND

CelMat® WOUND H


