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Klasifikace výrobku:  
Zdravotnická pomůcka 
 
Název výrobku  
Krytí na rány CERDAK BASIC 2x3 cm,  
10ks v balení 

 
Doplněk názvu  
polštářek na obličejové operace s bio-keramickým preparátem

 
Krytí na rány CERDAK BASIC 5x2,5 cm,  
10ks v balení 

 
polštářek bez náplasti s bio-keramickým preparátem

 
Krytí na rány CERDAK BASIC 5x5 cm,  
10ks v balení 
 
Krytí na rány CERDAK BASIC 7x7 cm,  
10ks v balení 
 
Krytí na rány CERDAK BASIC 5x10 cm,  
10ks v balení 
 
Krytí na rány CERDAK BASIC 5x15 cm,  
10ks v balení 
 
Krytí na rány CERDAK BASIC 5x20 cm,  
10ks v balení 
 
Krytí na rány CERDAK BASIC 5x30 cm,  
10ks v balení 
 
Krytí na rány CERDAK BASIC 10x10 cm,  
10ks v balení 
 
Krytí na rány CERDAK BASIC 10x15 cm,  
10ks v balení 
 
Krytí na rány CERDAK BASIC 10x75 cm,  
2ks v balení 

 
polštářek bez náplasti s bio-keramickým preparátem 
 
 
polštářek bez náplasti s bio-keramickým preparátem   
 
 
polštářek bez náplasti s bio-keramickým preparátem 
 
 
polštářek bez náplasti s bio-keramickým preparátem 
 
 
polštářek bez náplasti s bio-keramickým preparátem 
 
 
polštářek bez náplasti s bio-keramickým preparátem 
 
 
polštářek bez náplasti s bio-keramickým preparátem 
 
 
polštářek bez náplasti s bio-keramickým preparátem 
 
 
polštářek bez náplasti s bio-keramickým preparátem

 
Složení:  
Mikroporézní keramické částice (ALUMINA) 
 
Označení výrobku: „STERILNÍ“, určená na jednorázové použití 
 
Způsob působení: 
CerdakTM Biokeramické krytí na rány (CWD) mají výjimečnou kapilární sací sílu, jako i velmi velký absorpční a adsorpční povrch. 
Keramické částice odstraňují přebytečný exsudát z rány. Tímto neselektivním působením dochází k příznivé změně prostředí rány. 
Krytí CerdakTM zanechává mikro-vlhké prostředí a optimalizuje biochemické prvky, které jsou běžně aktívní v exsudátu. To vede 
k hojení kožních defektů bez ohledu na příčinu jejich vzniku. Krytí CerdakTM zůstává aktivní, pokud je suchý anebo nenasycený. 
 
Indikace:  
Krytí CerdakTM CWD je indikované na léčbu akutních a chronických (neléčících se) poranění kůže. Původ rány nijak neovlivňuje 
činnost krytí CerdakTM. Měly by se vykonávat běžné chirurgické principy péče o rány s použitím krytí CerdakTM WTD s výjimkou 
doporučené minimální anebo žádné manipulace s ránou během aplikace krytí CerdakTM. Takto se zachovají slabé nové buňky 
vytvořené během procesu hojení. Před začátkem léčby pomocí krytí CerdakTM se vždy musí odstranit nekrotická tkáň. 
Zhoubné nádory před specifickou léčbou zhoubných nádorů. 
Nádory neurčitého původu. 
 
Kontraindikace:  

Varování:   
Krytí CerdakTM CWD by se mělo používat pod dohledem zdravotnického personálu. Granule z krytí Cerdak TM by se 
neměly uvolňovat z textilního váčku do otevřené rány. Krytí CerdakTM se nesmí používat v kombinaci s léčivými 
mastmi anebo krémy. Krytí CerdakTM by se nemělo používat, pokud byl obal váčku jakýmkoliv způsobem poškozený 
nebo otevřený. Může dojít k ohrožení sterility tohoto výrobku. Použité krytí CerdakTM WTD likvidujte jeho spálením 
nebo umístěním do kontejneru s biologickým odpadem. 

 
Pokyny použití: 
1. krok:   Vyčistěte ránu a odstraňte z ní cizí tělesa. 
2. krok:   Umístěte krytí CerdakTM CWD na celou plochu rány lesklou (nelepivou) stranou krytí směrem k ráně. 
3. krok:   Zabezpečte krytí CerdakTM lepicí páskou a zavažte ho obvazem. 
4. krok:   Ponechejte krytí CerdakTM CWD na svém místě, dokud se na viditelné straně krytí nezobrazí 50% – 70% zbarvení. 
5. krok:   Odstraňte krytí CerdakTM a zlikvidujte ho spálením nebo umístěním do kontejneru s biologickým odpadem 
6. krok:   Umístěte nové krytí CerdakTM CWD na místo rány bez mechanického čištění (vytírání nebo 

tamponování) rány. Silný hnis se může jemně vytřít nebo opláchnout 0,9% fyziologickým roztokem. 
 
Frekvence výměny krytí se určuje podle množství exsudátu uvolněného v ráně. Silně exsudující rána může vyžadovat 
výměnu krytí už po 6-8 hodinách, zatím co krytí CerdakTM CWD může zůstat na ráně s mírným nebo žádným exsudátem 
až po dobu 7 dní. 
 
Krytí CerdakTM CWD se může občas jemně na ránu přilepit. V tom případě ho bezpečně a lehce uvolníte opláchnutím 
0,9% fyziologickým roztokem. 
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Dodatečná léčba: 
Použití dodatečných léčebných postupů, jako jsou antibiotika, by měl zvážit zdravotnický pracovník podle stavu rány 
a/nebo komplikujících faktorech v době vyšetření. 
 
Opuchnutí končetin by se mělo ošetřit pomocí příslušného stahujícího obvazu s cílem snížit tlak na žilní sběrný systém. 
 
 

Opatření: 
1. Je nutné, aby se krytí CerdakTM aplikovalo pod dohledem zdravotnického personálu. Pacient si 
může bezpečně aplikovat krytí CerdakTM doma s pravidelnými kontrolními návštěvami u zdravotnického 
pracovníka. 

 
2. Biopsii rány by měl vykonávat zdravotnický pracovník, pokud existuje pochybnost o povaze nebo původu rány. 

 
Přerušení léčby: 
1. Pokud pacient pociťuje bolest při použití náplastí CerdakTM, léčba by se měla přerušit, pokud není pozorovaný pokrok v hojení. 
2. V případě komplikací rány z jakéhokoliv jiného důvodu by se pacienti měli obrátit na chirurga, který mu poskytne vhodnou léčbu. 
 
Interakce: 
Nejsou známé žádné interakce s léky nebo chemikáliemi mimo běžných účinků samotného krytí CerdakTM. 
 

Vedlejší účinky: 
Bolest ve velmi starých ranách, které byly neúspěšně léčené jinými způsoby. 

 
 
 
Nežádoucí reakce: 
Doposud nebyly hlášené. V případě výskytu jakékoliv závažné nežádoucí příhody ohlaste tuto skutečnost výrobci a příslušnému 
státnímu orgánu. 
 
Toxicita: 
Keramické částice jsou při požití plně netoxické. 
 
Identifikace: 
CerdakTM se skládá z mikroporézních bílých keramických granulí umístěných v obale z prodyšného, syntetického, netkaného 
vlákna určeného na lékařské účely. Pro toto vlákno je k dispozici karta bezpečnostních údajů. 
 
Výrobky CerdakTM jsou zapečetěné jednotlivě ve váčcích a dodané ve sterilním stavu pomocí sterilizace etylenoxidem. 
 
Pokyny pro skladování: 
1. Krytí CerdakTM se musí skladovat na suchém místě. Absorpce vlhkosti zastaví činnost keramických částic. 
2. Keramické částice nejsou citlivé na teplotu a můžou být uskladněné při jakékoliv teplotě okolí po dobu životnosti 

sterilizovaného váčku. 
 
Radiologická charakteristika: 
Keramické částice jsou cca 97% průhledné. 
 
Identifikace a vysvětlení symbolů:  

 

Evropské označení shody 
 

2195
 Číslo notifikovaného orgánu 

 

 

Evropský zplnomocněnec  
 

 
Výrobce  

 

Podívejte se na návod použití 
  

 

Nepoužívejte opakovaně  

 

 

Sterilizuje se pomocí etylenoxidu 
 

  
 

Nevykonávejte opakovanou sterilizaci 
 

 

 
Nepoužívejte, pokud je balení poškozené 
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Udržujte suché 
 
 
 
Chraňte před slunečním zářením  

 

 

Datum výroby 

 

 

Použijte do uvedeného data  
 

 

Kód šarže  
 

 

Katalogové číslo  
 

 

Pozorně si přečtěte doprovodné dokumenty  
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Distributor pro ČR: 
PHARMCARE CZ, s.r.o. 
Hamry 984/25, Brno 614 00 
Česká republika 
info@pharmcare.cz 
+420 530 515 577 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CERDAK (Pty) LTD PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o. 
22A Siyayi Drive Cabaj 504, 951 17 Cabaj-Čápor 
Mtunzini, 3867 Slovenská republika 

Jižní Afrika info@pharmacare.sk  
 info@cerdak.co.za  +421376580066 

+27353402159   
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