
Tratamentul plăgilor de la 
HARTMANN

Soluţia 
pentru orice 
plagă!



HidroTerapia

Adaugă dinamică procesului de 
vindecare a plăgilor

Succes

în doi

paşi!



→ Pansament hidro-reactiv cu polimer super-

absorbant, impregnat cu soluţie Ringer 

→ Primul pas în aplicarea HidroTerapiei

Curăţare şi activare

Etapa 1 ….



Mecanism unic de clătire-absorbţie

Eliberarea continuă a 

soluţiei Ringer

Absorbţia particulelor

de fibrină sau

necrozate, a 

bacteriilor şi a 

exsudatului în exces

Menţinerea mediului

umed în plagă, 

propice procesului de 

vindecare

Cum funcţionează?



→ Pansament hidro-reactiv din spumă

poliuretanică, cu Tehnologie unică

AquaClear Gel

→ Al doilea pas în aplicarea HidroTerapiei

Protejare şi stimulare

Etapa 2….



Cum funcţionează? 

Reglarea mediului umed în plagă

Epitelizarea depinde de 

factorii de creştere.

Factorii de creştere

stimulează proliferarea

şi migrarea

cheratinocitelor. 

HydroTac reglează

mediul umed în plagă.

Absoarbe exsudatul în 

exces.

Eliberare activă a 

umidităţii.

Cu tehnologia HydroTac

– cu până la de trei ori

mai mulţi factori de 

creştere.

Concentraţia ridicată

contribuie la epitelizarea

rapidă.



HidroTerapia

Indicaţii

Plăgi cronice
Escare
Ulcere

varicoase
Picior diabetic

Plăgi acute
Plăgi post

intervenţii chirurgicale suturate
Arsuri

Tăieturi minore
Zgârieturi

Julituri

3



Soluţia avansată în tratamentul plăgilor 
complexe



Beneficiile terapiei cu presiune negativa

Stimulează proliferarea 

celulară/apropierea
marginilor plăgii

Menține mediul 

umed în echilibru

Stimulează formarea 
țesutului de granulație

Reduce edemul 
celular

Îndepărtarea continuă a
exsudatului/ materialului 

infecțios are loc in mediu etanș

Stimulează dezvoltarea 

vascularizației locale



Indicatiile TPN

Plăgi cronice sau acute ce nu pot fi tratate prin tratament de 
vindecare primară, cum ar fi:

➢Plăgi cu vindecare secundară

➢Plăgi dehiscente

➢Ulcer de presiune 

➢Sindromul piciorului diabetic

➢Transplant de piele și țesut 

➢Plăgi ortopedice greu de vindecat

➢Abdomen deschis

➢Plăgi traumatice și arsuri

➢Plăgi după fasciotomie....



Este contraindicată utilizarea la pacienții cu:

➢ Plăgi tumorale maligne
➢ Fistule non-enterice sau neexaminate
➢ Osteomielita netratată
➢ Țesut necrozat

Unitatea cu presiune negativă Vivano Tec Pro nu trebuie aplicată
direct peste nervi expuși, organe, zone de anastomoză, vase de sânge
sau organe.

Contraindicatii



Masuri speciale de precautie

➢ Pacienții cu sângerare acută, tulburări de coagulare sau 

administrarea de anticoagulante

➢ Răni ischemice, unde presiunea negativă poate bloca capilarele 
adiacente marginii rănii

➢ La pacienții cu răni circulare

➢ În vecinatatea nervului vag 

➢ La pacienții ce urmeaza să facă RMN, terapie cu oxigen hiperbaric, 
defibrilare

➢ Daca rana are margini ascuțite (fragmente de os) sunt prezente în 
plagă



Vivano®Med kit – tot ce aveți nevoie 
într-un singur pachet 

Vivano® Med Foam
• Dezvoltă țesutul de granulație 

și asigură o îndepărtare ușoară

și fără durere 

• Disponibil în varianta compactă

cât și pretăiat pentru o aplicare facilă

Hydrofilm®
• Adezivitate bună și  

sigilare sigură, potrivit

în terapia cu presiune

negativă

Vivano®Tec Port
• Subțire și flexibil

• Fixare perfectă chiar și în zonele 

dificil de pansat (ex. plagă plantară)



Vă mulţumim

pentru atenţie!


