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KÓD 
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Názov 
pomôcky

Rozmery 
náplaste

Účinná 
plocha Popis

ks 
v bal.

Cerdak Basic bez lepivého fi lmu, delený na menšie bunky rozmeru 5 x 2,2 cm, vhodný na všetky typy rán s hĺbkou do 1 cm. 
Rovnomerný účinok na ploche.

A79266 Cerdak Basic 5 x 5 cm 5 x 5 cm v jednom
 kuse

10

A79271 Cerdak Basic 10 x 10 cm 10 x 10 cm delený 10

A79272 Cerdak Basic 10 x 15 cm 10 x 15 cm delený 10

A94942 Cerdak Sp. Multizorb A4 21 x 29,5 cm 21 x 29,5 cm delený

Cerdak Special, bez lepivého fi lmu, granulát je v jednom vankúšiku, vhodný do rán hlbších ako 1 cm, vhodný na preležaniny, 
pooperačné rany, rany po rádioterapii.

A79291 Cerdak Special Cavity 10 x 10 cm 10 x 10 cm v jednom 
kuse

5

A79292 Cerdak Special Cavity 10 x 15 cm 10 x 15 cm v jednom 
kuse

5

A79293 Cerdak Special Umbilicus 1,5 cm 1,5 cm tvar mieška 3

A79295 Cerdak Special CATH 5 x 5 cm 5 x 5 cm, nastrihnutý 
v dĺžke 4 cm, šírka 

rezu 0,4 cm

v jednom 
kuse

10

A79296 Cerdak Special Trachy 7 x 7 cm 7 x 7 cm, nastrihnutý
 v strede otvor 

priemeru 2,5 cm

v jednom 
kuse

10

A79289 Cerdak Special Digitip 5,5 x 8 cm 
samolepiaci

5,5 x 8 cm 
po amputácii prstov

delený 10

Cerdak Aerofi lm na lepivom vodeodolnom fi lme, delený na menšie bunky rozmeru 5 x 2,2 cm, vhodný na všetky typy rán 
s hĺbkou do 1 cm

A95272 Cerdak Aerofi lm 4 x 7 cm 1,5 x 2,5 cm v jednom 
kuse

5

A95275 Cerdak Aerofi lm 10 x 16 cm 5 x 10 cm delený 10

A95276 Cerdak Aerofi lm 10 x 21 cm 5 x 15 cm delený 10

A95277 Cerdak Aerofi lm 10 x 26 cm 5 x 20 cm delený 10

A95278 Cerdak Aerofi lm 10 x 35 cm 5 x 30 cm delený 10

Typy krytia CERDAK
Všetky typy biokeramického krytia Cerdak obsahujú granulát, avšak s rozdielnou 
veľkosťou granulátu, sacou silou a inými parametrami s cieľom optimálnej liečby rany.  
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Princíp účinku krytia

Cerdak je biokeramické sterilné krytie na rany rôzneho pôvodu. Ranu pred aplikáciou krytia opláchnite len fyziologickým roztokom.

Cerdak pozostáva z  vankúšikov naplnených 
biokeramickým granulátom (oxid hlinitý) s veľ-
kosťou od 0,2 do 1,0 mm. Bio-keramika 
Cerdak disponuje vysokou pórovitosťou 
a priepustnosťou, ktorá dáva materiálu schop-
nosť absorbovať a zadržiavať veľké množstvo 
ranového výpotku, exudátu.

Sacia sila krytia na rany Cerdak je 20-krát
vyššia ako je hnis alebo exudát zachyte-
ný v rane. Exudát s baktériami sa „natiahne“ 
do vnútra granulátu, kde sa baktérie oddelia 
od živnej pôdy. Baktérie bez živnej pôdy vo 
vnútri granulátu zahynú.
Cerdak je vďaka tomu účinný taktiež pri lieč-
be rán s prítomnosťou MRSA. 

odolnosť voči tlaku

exudát v rane

lepšie prekrvenie spodiny rany

granulát nasýtený exudátom

Cerdak aplikujte lesklou stranou k  rane, tak 
aby bol zabezpečený stály kontakt so spo-
dinou rany. Cerdak bez lepivého okraja ade-
kvátne zafi xujte na rane tak, aby nedošlo 
k uvoľneniu.

Unikátnou vlastnosťou je odolnosť krytia voči 
tlaku. Z uvedeného dôvodu nemôže dôjsť 
k  sekundárnemu infi kovaniu rany vlastným 
exudátom obsiahnutým v  krytí na rany. Pri 
krytí Cerdak s rozmerom 10 x 10 cm je odol-
nosť voči tlaku viacej ako 1200 kg.

Keramika svojou patentovanou štruktúrou 
a zložením mechanicky ako aj chemicky spô-
sobuje dráždenie rany, čo má za následok 
v  počiatočnom štádiu liečby rany zvýšenú 
produkciu exudátu. Vďaka zvýšenej produk-
cii exudátu sa rana rýchlo vyčistí od baktérií 
a endotoxínov a následne sa zníži produkcia 
exudátu a súčasne sa predĺži interval výmeny 
krytia.

Vysoká porozita voľne uloženého granulátu 
v krytí zabezpečuje kontinuálny prísun at-
mosferického kyslíka do rán. Vďaka tomu 
rana „dýcha“ a minimalizuje sa riziko prítom-
nosti anaérobných baktérií. Prítomnosť O2 

Na aké rany je Cerdak vhodný?

Krytie vymeňte za nové, ak je plocha krytia na 
viacej ako 50% nasýtená exudátom (zmena 
farby). 
Frekvencia výmeny od 12 hodín do 7 dní v zá-
vislosti od sekrécie a znečistenia rany.

v  rane spôsobuje, že rana má 18-násobne 
viac energie ako rany bez prístupu atmosfe-
rického O2. 18-násobne viac dostupnej ener-
gie spôsobuje, že u niektorých pacientov je 
rýchlosť hojenia až 4,8 cm2 denne. 

Zloženie krytia Aplikácia na ranu

Aplikácia krytia CERDAK BASIC, Special Cavity (bez lepivého okraja)

Aplikácia krytia Cerdak Aerofi lm

Cerdak je vhodný na všetky fázy hojenia rany od nekrózy, 
chronickej fázy až po fázu epitelizačnú a nevyvoláva alergie.

Na akútne a  chronické nehojace sa rany, 
rôzneho pôvodu

www. pharmacare.sk
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Rany so strednou a silnou exudáciou:
Vredy predkolenia (Ulcus Cruris), rany po rá-
dioterapii, preležaniny, gangréna, poúrazové 
rany, otvorené zlomeniny, rozpadnuté infi ko-
vané pooperačné rany, rany s prítomnosťou 
baktérií a MRSA, popáleniny. 

Rany so slabou secernáciou:
Nekrózy s mokvajúcim okrajom, panarícium.

Aplikujte
lesklou 
stranou 
k rane


