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Made in 
South Africa

Biokeramické krytí na vlhké hojení ran

Typy krytí CERDAK
Všechny typy bio-keramického krytí Cerdak obsahují granulát, liší se však rozdíl-
nou velikostí granulátu, sací silou a jinými parametry s cílem optimální léčby rány.

Inovativní 
metoda 
na rychlé 
hojení 
ran

KÓD SÚKL Název 
pomůcky

Rozměry 
náplasti

Účinná 
plocha

Popis ks v 
bal.

Cerdak bez lepivého fi lmu, dělený na menší buňky rozměru 5 x 2,2 cm. 
Vhodný na všechny typy ran s hloubkou do 1 cm. Rovnoměrný účinek na ploše.

00095118-003 Cerdak Basic 5 x 5 cm 5 x 5 cm v jednom
 kuse

10

00095118-004 Cerdak Basic 5 x 10 cm 5 x 10 cm dělený 10

00095118-009 Cerdak Basic 10 x 15 cm 10 x 15 cm dělený 10

Cerdak bez lepivého fi lmu, granulát je v jednom polštářku. 
Vhodný do ran hlubších než 1 cm. 
Vhodný na proleženiny, pooperační rány, rány po radioterapii.

00095097-005 Cerdak 
Special 
Cavity

10 x 15 cm 10 x 15 cm v jednom 
kuse

5



Princip účinku krytí

Cerdak je bio-keramické sterilní krytí na rány různého původu Ránu před aplikací krytí opláchněte jen fyziologickým roztokem.

Cerdak je tvořen polštářky, které jsou napl-
něny biokeramickým granulátem (oxid hlinitý) 
o velikosti od 0,2 do 1,0 mm. Bio-keramika 
Cerdak disponuje vysokou pórovitostí a pro-
pustností, která dává materiálu schopnost 
absorbovat a zadržovat velké množství rano-
vého výpotku, exudátu.

Sací síla krytí na rány Cerdak je 20-krát 
vyšší než síla působící na exudát zachy-
cený v ráně. Exudát s bakteriemi je vtažen 
dovnitř granulátu a jeho unikátní struktura za-
bezpečí oddělení bakterií od živné půdy. Bak-
terie uskladněné v granulátu bez živné půdy 
uvnitř granulátu zahynou. 
Cerdak je díky tomu účinný rovněž při léčbě 
ran s přítomností MRSA. 

odolnost vůči tlaku

exudát v ráně

lepší prokrvení spodiny rány

granulát nasycený exudátem

Cerdak aplikujte lesklou stranou k  ráně tak, 
aby byl zabezpečený stálý kontakt se spo-
dinou rány. Cerdak bez lepivého okraje ade-
kvátně zafi xujte na ráně tak, aby nedošlo 
k jeho uvolnění. 

Unikátní vlastností je odolnost krytí vůči tlaku, 
díky čemuž nemůže dojít k sekundárnímu in-
fi kování rány vlastním exudátem obsaženým 
v krytí rány. U krytí Cerdak o rozměru 10x10 
cm je odolnost vůči tlaku více než 1200 kg.

Keramika svou patentovanou strukturou 
a složením způsobuje mechanické a chemic-
ké dráždění rány, což má v počátečním stá-
diu léčby rány za následek zvýšenou produkci 
exudátu. Díky zvýšení produkce exudátu se 
rána rychle vyčistí od bakterií a endotoxinů. 
Následně se produkce exudátu sníží, čímž se 
současně prodlouží interval výměny krytí.

Vysoká porozita volně uloženého granulátu 
v  krytí zabezpečuje kontinuální přísun at-
mosférického kyslíku do rány. Díky tomu 
rána dýchá a minimalizuje se riziko přítom-
nosti anaerobních bakterií. Přítomnost kyslíku 
v  ráně způsobuje, že rána má 18-nácti ná-

Na jaké rány je Cerdak vhodný?

Krytí vyměňte za nové, pokud je plocha krytí 
z více než 50% nasycena exudátem (změna 
barvy). 
Frekvence výměny je 12 hodin až 7 dní, v zá-
vislosti na sekreci a znečištění rány.

sobně víc energie než rány bez přístupu at-
mosférického kyslíku. Více dostupné energie 
způsobuje, že u některých pacientů je rych-
lost hojení až 4,8 cm2 denně. 

Složení krytí Aplikace na ránu

Aplikace krytí CERDAK Basic, Special Cavity (bez lepivého okraje)

Aplikace krytí Cerdak Aerofi lm

Cerdak je vhodný na všechny fáze hojení rány od nekrózy, 
chronické fáze až po fázi epitelizační, a zároveň nevyvolává alergie.

Akutní a chronické nehojící se rány různého 
původu.
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Rány se střední až silnou secernací:
Vředy předkolení (Ulcus Cruris), rány po ra-
dioterapii, proleženiny, gangréna, poúrazové 
rány, otevřené zlomeniny, rozpadlé infi kované 
pooperační rány, rány s přítomností bakterií a 
MRSA, popáleniny. 

Rány se slabou secernací:
Nekrózy s mokvajícím okrajem, panaricium.

Aplikujte
lesklou 
stranou 
k ráně


