
Kúpna zmluva č. Z20226477_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Sídlo: ul.Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina, Slovenská republika
IČO: 17335825
DIČ: 2020699923
IČ DPH: SK2020699923
Bankové spojenie: IBAN: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470
Telefón: +421 415110193

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: UNIPHARMA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Sídlo: Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, Slovenská republika
IČO: 31625657
DIČ: 2020468780
IČ DPH: SK2020468780
Bankové spojenie: IBAN: SK55 1100 0000 0026 2600 5048
Telefón: +421 46 51 54 146

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Chirurgické obväzy, svorky...(Inadine, Actisorb)
Kľúčové slová: zdravotnícky spotrebný materiál
CPV: 33141100-1 - Chirurgické obväzy; svorky, nite na zošívanie rán, podväzovací materiál (niť); 

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Chirurgické obväzy, svorky...(Inadine, Actisorb)

Funkcia

ŠPECIALNE NÁPLASTI  NA VLHKÉ HOJENIE RÁN a KRYTIE RÁN

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Antiseptický nepriľnavý obväz s povidone-jódom 
(PCP-I), polyetylenglykol a purifikovanou vodou, 
antiseptické účinky (MRSA, VRE, kvasinky, huby a 
spory)  rozmer 9,5 x 9,5 cm

ks 11500

Obväz nepriľnavý s aktívnym uhlím a striebrom na 
terapiu infikovaných exsudujúcich až zapáchajúcich rán 
rozmer 10,5 x 10,5 cm

ks 700

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

PREDMET PLNENIA:
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Vrátane dopravy na miesto plnenia, ktorým sú priestory skladu OZP.

Vrátane dodania a vyloženia tovaru do miesta plnenia .

Predmet plnenia musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v technickej špecifikácií.

Dodávateľ sa zaväzuje dodávať objednávateľovi tovar na základe prijatých čiastkových objednávok ( odoslané e-mailom alebo
telefonický) v plnom rozsahu, v ktorých bude uvedená presná špecifikácia druhu tovaru, jeho množstvo ako aj konkrétna 
kúpna cena. )

Objednávateľ nie je viazaný množstvom tovaru uvedeného v technickej špecifikácií predmetu zákazky . Skutočne odobraté 
množstvo tovaru môže byť nižšie, rovnaké alebo vyššie ako množstvo tovaru uvedeného v technickej špecifikácií predmetu 
zákazky. Množstvo bude spresňované počas plnenia zmluvy, podľa aktuálnych potrieb objednávateľa v závislosti od počtu a 
diagnóz pacientov.

Dodávateľ sa zaväzuje a zodpovedá zároveň za to, že predmet zmluvy v čase jeho dodania bude spĺňa všetky kvalitatívne 
požiadavky podľa platných noriem a legislatívne požiadavky pre umiestnenie na trh v Slovenskej republike.

Dodávateľ sa zaväzuje, že nepostúpi svoju pohľadávku podľa § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 
znení neskorších predpisov bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky 
dodávateľa v rozpore s dohodou objednávateľa podľa predchádzajúcej vety tohto článku, bude podľa § 39 Občianskeho 
zákonníka neplatný.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo na poskytnutie bezplatných funkčných vzoriek plnenia:   5 ks z každej položky ,  predloženie 
prospektovej dokumentácie v slovenskom alebo českom jazyku , ktorá musí spĺňať všetky technické a funkčné vlastnosti 
uvedené v technickej špecifikácií.

SPÔSOB, ČAS A MIESTO DODANIA TOVARU:

Termín dodania vzoriek a prospektovej dokumentácie je najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
zmluvy v pracovných dňoch v čase od 7,00 hod. do 15:00 hod.

Termín dodania tovaru je najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia čiastkovej objednávky od objednávateľa v pracovných 
dňoch v čase od 7:00 hod. do 15:00 hod.

ZMLUVNÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY:

Súčasťou dodávky je povinne faktúra v 2 vyhotoveniach, ktorá obsahuje najmä súpis položiek dodaného tovaru, jeho 
množstvo, jeho jednotkovú a celkovú cenu bez DPH a s DPH, sadzbu DPH a číslo objednávky. Dodávateľ tovaru je povinný 
vystaviť faktúru za dodávku tovaru do 5 dní odo dňa jeho riadneho  dodania,  najneskôr však do piateho pracovného dňa v 
mesiaci, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol dodaný tovar.

Kúpna cena je stanovená ako pevná a úplná, zahŕňa kúpnu cenu tovaru, dodanie tovaru do miesta dodania, vrátane nákladov 
na dopravu. 

Predmetom fakturácie bude len skutočne dodaný tovar ako aj skutočne dodané množstvo tovaru na základe čiastkových 
objednávok objednávateľa.

Objednávateľ požaduje lehotu splatnosti faktúry 60 dní odo dňa jej doručenia.

Dodávateľ sa zaväzuje, že neprijme vyhlásenie tretej strany v zmysle § 303 a nasl. Obchodného zákonníka ako ručiteľa 
záväzku vzniknutého na základe tejto zmluvy, a teda sa v zmysle § 306 Obchodného zákonníka nebude domáhať splnenia 
záväzku vzniknutého na základe tejto zmluvy od ručiteľa. Dodávateľ berie na vedomie a výslovne súhlasí, že v prípade 
porušenia takéhoto zákazu je objednávateľ oprávnený uložiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2 % z celkovej hodnoty 
predmetu zmluvy (pohľadávky dodávateľa podľa tejto zmluvy).

SANKCIE:

V prípade omeškania dodávateľa s dodaním tovaru má objednávateľ právo požadovať od dodávateľa zmluvnú pokutu vo 
výške 0,05 % z celkovej ceny za predmet zmluvy. a to i  za každý kalendárny deň omeškania, nárok na náhradu škody 
objednávateľa tým nie je dotknutý.

Ak je dodaný tovar s vadami objednávateľ má právo na voľbu nárokov uvedených v § 436 ods.1 písmen. a) až d) ObZ ak ju 
oznámi dodávateľovi včas v zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení.

Objednávateľ má popri nárokoch uvedených vyššie, aj nárok na náhradu škody a zmluvnú pokutu.

Dodávateľ má právo požadovať:

Úrok z omeškania vo výške aktuálnej sadzby zákonných úrokov z omeškania podľa § 369 ods. 2  a § 369a Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z.

UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU:

Zmluva môže zaniknúť okrem riadneho splnenia všetkých práv a povinností zmluvných strán z nej vyplývajúcich , na základe 
dohody zmluvných strán, výpoveďou alebo spôsobmi uvedenými v zákone a v aktuálnych obchodných podmienkach 
Elektronického trhoviska.

Zmluvu možno ukončiť výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou jeden mesiac zo strany objednávateľa. 
Výpovedná lehota plynie odo dňa nasledujúceho po dni doručenia výpovede.

Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy dodávateľom , ktorým sa rozumie:
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a) nedodržanie termínu dodania tovaru dohodnutého v zmluve, resp. v objednávke,

b) dodanie predmetu zmluvy,  ktorý nezodpovedá vlastnostiam, akosti, množstvu dohodnutých v zmluve,

c) neodovzdanie dokladov zo strany dodávateľa, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie tovaru a pre ostatné podstatné 
porušenia zmluvy , ktoré upravujú ustanovenia Obchodného zákonníka , alebo OPET.

d) objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je dodávateľ v čase plnenia zmluvy zaradený do Zoznamu s 
kvalifikovanými negatívnymi referenciami ( blacklist) trhoviska,

Podľa ustanovení Obchodného zákonníka môže dodávateľ odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy upravené v 
tejto zmluve a ustanoveniach Obchodného zákonníka, alebo OPET.

Nedodržanie ktorejkoľvek požiadavky objednávateľa uvedenej v tomto opisnom formulári sa bude považovať za podstatné 
porušenie zmluvných povinností dodávateľa , pričom objednávateľ :

- ukončí s dodávateľom zmluvný vzťah v súlade s OPET z dôvodu, že dodávateľ podstatne porušil svoje povinnosti,

- môže vystaviť dodávateľovi negatívnu referenciu v EKS,

- môže vystaviť dodávateľovi negatívnu referenciu pre Úrad pre verejné obstarávanie, v ktorej objednávateľ Úradu pre verejné 
obstarávanie oznámi, že došlo k predčasnému ukončeniu zmluvného vzťahu z dôvodu podstatného porušenia povinností 
dodávateľom.

V prípade, že dôjde k podstatnému porušeniu povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z celkovej ceny predmetu zmluvy, a to najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia 
písomného upozornenia na podstatné porušenie zmluvy, pričom tým nie je dotknutý nárok objednávateľa na odstúpenie od 
tejto zmluvy, ani nárok na náhradu škody.

SPLNENIE PODMIENOK:

Požaduje sa, aby dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval objednávateľa o každej zmene písomne, bezodkladne
najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny (predložením kópie dokladov, ktorými preukáže oprávnenosť 
vykonaných zmien), najmä:

-  údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zaradenie/vyradenie tovaru do/zo Zoznamu kategorizovaných ŠZM, zmena ŠÚKL kódu, 
zmena názvu tovaru a pod.),

-    ceny vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov a zoznamov.

Požaduje sa v lehote najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy a pred fyzickým plnením zmluvy, 
predložiť na adresu objednávateľa v uzatvorenej obálke:

-    doklad o platnej registrácii ŠZM a kód pridelený ŠUKLom v súlade s § 47, § 48 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a 
zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

-   Vyhlásenie o zhode a CE certifikát v slovenskom jazyku ( nevyžaduje sa úradný preklad) e -mailom najneskôr do 3 
pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Ak sa vyžaduje podľa platnej legislatívy predloženie povolenia MZ SR na veľkodistribúciu zdravotníckych pomôcok podľa 
zákona č.362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. iného 
ekvivalentného dokladu, ktorý nahrádza požadované povolenie, verejný obstarávateľ žiada o predloženie e-mailom najneskôr 
do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Obchodnú špecifikáciu predmetu zákazky t.j. obchodný názov a referenčné alebo katalógové číslo, cenník ( položkovitý 
rozpočet  - jednotková cena bez DPH, sadzba DPH, jednotková cena s DPH ) každého zmluvného produktu e-mailom 
najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy .

Dodávateľ vyhlasuje, že ak mu zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len ,,ZoRPVS") ukladá povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len ,,register) ako 
partner verejného sektora, spĺňa túto zákonnú povinnosť.

Dodávateľ tiež vyhlasuje , že v prípade, ak bude plniť predmet plnenia tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, ktorí 
majú povinnosť zapisovať sa do registra v zmysle ZoRPVS, že títo budú v čase uzavretia alebo v čase použitia takéhoto 
subdodávateľa v registri zapísaní. V prípade, ak počas platnosti tejto zmluvy dôjde k právoplatnému výmazu subdodávateľa z 
registra, je Dodávateľ povinný okamžite ukončiť plnenie tejto zmluvy prostredníctvom takéhoto subdodávateľa.

Pri zámene tovaru, zaslaní iného sortimentu alebo množstva môže objednávateľ odmietnuť dodávku, náklady na vrátenie 
hradí dodávateľ

KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY:

Kúpna cena za tovar je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle 
aktuálne platného Opatrenia MZ SR, ktorým sa stanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva.

Kúpna cena za dodanie tovaru v zmysle tejto zmluvy je uvedená v eurách, vrátane všetkých režijných nákladov dodávateľa 
súvisiacich s dodaním tovaru v zmysle tejto zmluvy.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY:
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Dodávateľ garantuje, že dodaný tovar bude po dobu záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý účel, resp. na obvyklý 
účel a zachová si dohodnuté, resp. inak obvyklé vlastnosti. Záruka za akosť dodávateľom dodaného tovaru sa vzťahuje na 
všetky jeho vlastnosti po dobu záručnej doby. Dodávateľ poskytne na tovar dodaný záručnú dobu v trvaní záručnej doby 
vyznačenej na obale výrobku.

Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na objednávateľa 
aj keď sa stane zjavnou až po tomto čase.

Objednávateľ je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu dodávateľovi všetky vady tovaru, zistené pri preberaní dodávaného 
tovaru, alebo bezprostredne, najneskôr do 7 dní po zistení vady, v písomnej forme prostredníctvom pošty alebo e-mailom.

Dodávateľ je povinný oznámené vady tovaru odstrániť bez zbytočného odkladu, na vlastné náklady a bez nároku na 
kompenzáciu týchto nákladov voči objednávateľovi, pričom odstránením vád sa rozumie výlučne dodanie náhradného tovaru 
za vadný tovar, alebo dodanie chýbajúceho tovaru. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od 
zmluvy ani nárok na náhradu škody.

Zodpovednosť za vady tovaru v rozsahu, ktorý nie je upravený zmluvou, sa bude riešiť v zmysle Obchodného zákonníka.

Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade dodania tovaru s ohrozenou exspiráciou bude objednávateľa o tejto skutočnosti 
informovať, pričom objednávateľovi zároveň vznikne právo takýto tovar podľa vlastného uváženia odmietnuť prevziať.

Ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže,že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej ako nižšia cena)za rovnaké alebo 
porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie 
poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5 % v 
neprospech ceny podľa tejto zmluvy , zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po 
preukázaní tejto skutoč. dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podla tejto zmluvy a nižšou cenou

Objednávateľ, ako verejný obstarávateľ, si v zmluve vyhradzuje právo na zmenu zmluvy/ rámcovej dohody v zmysle § 18 
zákona o verejnom obstarávaní.

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a OPET.

Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto Zmluvy riadne oboznámil s Technickou špecifikáciou predmetu zákazky a 
Osobitými podmienkami pre plnenie predmetu zákazky.

Ochrana osobných údajov :

1. Dodávateľ tovaru je povinný poučiť všetky fyzické osoby, ktoré sa budú podieľať v jeho mene a na jeho zodpovednosť pri 
plnení zmluvy mlčanlivosťou. Dodávateľ tovaru predloží podpísané poučenie o povinnosti mlčanlivosti pred plnením zmluvy 
pre každú vyslanú fyzickú osobu, alebo pred samotným výkonom práce každá vyslaná fyzická osoba sa oboznámi s poučením
u objednávateľa a poučenie podpíše. Bez uvedeného, vyslanej osobe nebude umožnený výkon práce na pracoviskách 
objednávateľa, kde môže prísť do styku z osobnými údajmi.

2. Neumožnený vstup do priestorov objednávateľa zástupcovi dodávateľa bez poučenia o mlčanlivosti sa nepovažuje za 
neposkytnutie súčinnosti pri plnení zmluvy zo strany objednávateľa.

3. Vyslaná fyzická osoba zároveň podpíše oboznámenie sa s informáciou o spracovaní osobných údajov v zmysle článku 13 a
príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z.o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov – Evidencia zástupcov a dodávateľov a odberateľov.

4. Poučenie o mlčanlivosti s prehlásením o informovaní je dostupné na webových stránkach objednávateľa , v sekcii „Ochrana 
osobných údajov, GDPR“: Poučenie o povinnosti mlčanlivosti s informačnou povinnosťou .

5. Poskytovateľ služby zodpovedá za porušenie povinnosti za vyslané fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na plnení zmluvy v 
mene dodávateľa v priestoroch objednávateľa.

Poučená osoba potvrdzuje svojím podpisom, že bola informovaná o zásadách ochrany osobných údajov v zmysle článku 13 a 
príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z.o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, dostupné na webových stránkach objednávateľa v sekcii „Ochrana osobných údajov, GDPR“.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do vyčerpania finančného objemu predpokladanej hodnoty zákazky, najviac však na 
dobu 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, v závislosti od toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Strana 4 z 6 



Zmluvné strany sa zaväzujú plniť záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy aj po vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu, 
vojnového stavu a vojny podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. a po vydaní nariadenia vlády Slovenskej republiky na 
vykonávanie opatrenia organizácie výroby a organizácie služieb podľa § 5 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Obec: Žilina
Ulica: Vojtecha Spanyola č. 43

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

11.07.2022 09:19:00 - 11.07.2023 09:19:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 12200,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy 
verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 11 247,30 EUR

4.2 Sadzba DPH: 10,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 12 372,03 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20226477

V Bratislave, dňa 27.06.2022 10:56:01
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Objednávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
UNIPHARMA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z20226477


Zákazka


Identifikátor Z20226477


Názov zákazky Chirurgické obväzy, svorky...(Inadine, Actisorb)


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/325575


Dodávateľ


Obchodný názov UNIPHARMA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť


IČO 31625657


Sídlo Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 27.6.2022 7:50:34


Hash obsahu návrhu plnenia zQSy2IGuRY19cQoDccLMpuu+dUFP3X/8qfMl/Z7B58U=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
038033K.b_INADINE_LEAFLET.pdf
518300S.g_ACTISORB_PLUS_25_LEAFLET.pdf










PL - OPATRUNEK NİE PRZYWİERAJĄCY 
Z JODOPOWİDONEM  
HU - PVP-I SEBBE NEM TAPADÓ KÖTSZER     
CS - NEPŘİLNAVÝ OBVAZ S POVİDONE JODEM     
SK - NEADHERENTNÝ OBVÄZ PVP-I      
SL - PVP-I NELEPLJİVA OBVEZA       
LV - PVP-I NELĪPOŠS PĀRSĒJS       
LT - PVP-I NELİMPANTİS TVARSTİS      
ET - MİTTEKLEEPUV PLAASTER PVP-I 



INADINE™



PVP-I NON ADHERENT DRESSING



2020-07



PL - SYMBOLE STOSOWANE NA ETYKIETACH



HU - CÍMKÉN HASZNÁLT JELÖLÉSEK



CS - SYMBOLY POUŽITÉ NA ETIKETÁCH



SK - SYMBOLY POUŽITÉ NA ETIKETÁCH 



SL - SIMBOLI NA OVOJNINI



LV - UZ MARĶĒJUMĀ IZMANTOTIE SIMBOLI



LT - SIMBOLIAI ANT ETIKEČIŲ 



ET - ETIKETIL KASUTATUD TINGMÄRGID



PL - Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone. 



HU - Ne használja, ha a csomagolás sérült.



CS - Nepoužívejte, jestliže je obal poškozen.



SK - Nepoužívajte, ak je obal poškodený.



SL - Ne uporabljajte, če je ovojnina poškodovana.



LV - Nelietojiet, ja iepakojums ir bojāts.



LT - Nenaudoti, jei pakuotė pažeista.



ET - Kahjustatud pakendi korral mitte kasutada.



PL - Znak CE i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej. 



HU - CE-jelölés és kijelölt szervezet azonosító száma.



CS - CE značka a identifikační číslo notifikovaného orgánu.



SK - Značka CE a identifikačné číslo notifikovaného orgánu.



SL - Oznaka CE in identifikacijska številka priglašenega organa.



LV - CE marķējums un pieteiktās iestādes identifikācijas numurs.



LT - Ženklas CE ir notifikuotosios įstaigos identifikavimo numeris.



ET - CE-märgistus ja teavitatud asutuse identifitseerimisnumber.



25°C



PL - Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.



HU - 25°C alatti hőmérsékleten tárolandó



CS - Skladujte při teplotě do 25°C.



SK - Skladujte pri teplotách do 25°C.



SL - Shranjujte pri temperaturi do 25°C.



LV - Glabājiet temperatūrā, kas ir zemāka par 25°C.



LT - Laikyti žemesnėje nei 25°C temperatūroje.



ET - Hoida temperatuuril alla 25°C.



PL - Poddano sterylizacji przy użyciu promieniowania.



HU - Besugárzással sterilizálva.



CS - Sterilizováno zářením.



SK - Sterilizované žiarením.



SL - Sterilizirano z obsevanjem.



LV - Sterilizēts apstarojot.



LT - Sterilizuota švitinant.



ET - Steriliseeritud kiirgusega. 



PL - Nie poddawać ponownej sterylizacji.



HU - Ne sterilizálja újra.



CS - Opakovaně nesterilizujte.



SK - Výrobok znovu nesterilizujte.



SL - Ponovna sterilizacija ni dovoljena.



LV - Nesterilizējiet atkārtoti.



LT - Nesterilizuoti pakartotinai.



ET - Mitte steriliseerida korduvalt.



PL - Numer katalogowy.



HU - Katalógusszám.



CS - Katalogové číslo.



SK - Katalógové číslo.



SL - Kataloška številka.



LV - Kataloga numurs.



LT - Katalogo numeris.



ET - Katalooginumber.



PL - Numer partii.



HU - Tételszám.



CS - Číslo šarže.



SK - Číslo šarže



SL - Številka serije.



LV - Partijas numurs.



LT - Partijos numeris.



ET - Partii number.



PL - Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania. 



HU - Olvassa el a használati útmutatót!



CS - Prostudujte si návod k použití. 



SK - Pozrite si pokyny na používanie. 



SL - Glejte navodila za uporabo.



LV - Iepazīstieties ar lietošanas instrukciju.



LT - Žiūrėti naudojimo instrukcijas.



ET - Lugege kasutusjuhendit.



PL - Zużyć przed.



HU - Felhasználható.



CS - Spotřebujte do.



SK - Spotrebujte do.



SL - Uporabno do.



LV - Izlietot līdz.



LT - Naudoti iki.



ET - Kasutada enne.



PL - Producent.



HU - Gyártó.



CS - Výrobce.



SK - Výrobca.



SL - Izdelovalec.



LV - Ražotājs.



LT - Gamintojas.



ET - Tootja.



LT
Produkto aprašymas
Nelimpantis tvarstis INADINE™ PVP-I yra vietinis žaizdos tvarstis, 
impregnuotas tepalu, kurio sudėtyje yra 10 % povidono jodo. 
Tvarsčio sudėtyje taip pat yra polietilenglikolio ir gryninto 
vandens.



Indikacijos
Tvarstis INADINE™ skirtas apsaugoti žaizdą, net jei ji yra užkrėsta. 
Tvarstis INADINE™ naudojamas tvarkant opines žaizdas; jis gali 
būti naudojamas ir kaip apsauginė priemonė nuo infekcijos 
gydant nedidelius nudegimus ir traumines žaizdas su pažeistu 
viršutiniu sluoksniu.



Šis tvarstis užtikrina ilgalaikį antiseptinį poveikį, todėl jis 
padeda per tam tikrą laiką nuslopinti bakterijų, pirmuonių ir 
grybinių organizmų sukeltą infekciją. Jis tinkamas naudoti tiek 
suaugusiems, tiek vaikams. Jei žaizda smarkiai paveikta infekcijos, 
kartu su šiuo tvarsčiu gali būti paskirti ir sisteminiai antibiotikai.



Atsargumo priemonės
Tvarsčiai INADINE™ nenaudotini šiais atvejais:
- esant padidėjusiam jautrumui jodui (alergijai);
- prieš radiojodo naudojimą ir po jo (iki nuolatinio gijimo);
- gydant inkstų veiklos sutrikimus;
- nėštumo ir žindymo laikotarpiu;
- Duhringo herpiškojo dermatito (specifinės retos odos ligos) 



atveju.



Tvarsčiai INADINE™ su mediko priežiūra naudotini:
- pacientams, sergantiems bet kokiomis skydliaukės ligomis
- naujagimiams ir kūdikiams iki 6 mėnesių amžiaus, nes į gležną 



jų odą gali įsiskverbti povidono jodo 
- gydant gilias opines žaizdas, nudegimus arba didelius 



sužalojimus. 



Jei tvarstis INADINE™ naudojamas daugiau nei savaitę, turi būti 
kreiptasi dėl medicininės priežiūros.



NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
Vietos paruošimas
1. Laikydamiesi žaizdos tvarkymo taisyklių, atitinkamai paruoškite 



žaizdą.
2. Patikrinkite, ar aplink žaizdą esanti oda yra sausa.



Tvarsčio uždėjimas
1. Atplėškite pakuotę ir steriliomis chirurginėmis žnyplėmis 



išimkite tvarstį INADINE™.
2. Nuimkite pirmąjį apsauginį popierėlį.
3. Atlupkite tvarstį nuo likusio apsauginio popierėlio ir uždėkite jį 



virš žaizdos.
4. Uždenkite ir apsaugokite savo nuožiūra pasirinktu antriniu 



tvarsčiu.



Tvarsčio pakeitimas ir nuėmimas
Norint, kad žaizda gerai gytų, labai svarbu nepažeisti sveikos 
odos.
1. Pasikeitusi balta tvarsčio INADINE™ spalva rodo, jog tvarstis 



nebeturi antiseptinio poveikio ir turi būti pakeistas. Pirmojoje 
gydymo stadijoje arba tvarkant smarkiai užkrėstas žaizdas ar 
žaizdas, iš kurių išsiskiria didelis kiekis eksudato, tvarstį gali 
tekti keisti iki dviejų kartų per dieną. 



2. Tvarstį galima nuimti švelniai patempiant už įstrižinių priešingų 
kampų.



Nenaudoti, jei pakuotė pažeista.
Nenaudoti pakartotinai. 
Nesterilizuoti pakartotinai.
Data, iki kada tinkamas naudoti šis produktas, nurodyta ant 
pakuotės.



ET
Toote kirjeldus
INADINE™ PVP-I mittekleepuv haavaside on 10% joodpovidooni 
sisaldava õliga immutatud paikne haavaside. Haavaside sisaldab 
ka polüetüleenglükooli ja destilleeritud vett.



Näidustused
INADINE™ haavaside kaitseb haava ka nakkuse korral. Haavasidet 
INADINE™ võib kasutada haavadele asetamiseks, see on 
mõeldud ka väiksemates põletushaavades ja traumaatilistes 
nahakahjustustes nakkuse ennetamiseks.



Plaastril on kauakestev antiseptiline mõju, mis aitab teatud aja 
jooksul ära hoida bakterite, ainuraksete ja seente tekitatavat 
nakkust. Seda võivad kasutada nii täiskasvanud kui ka lapsed. 
Tugevalt nakatunud haavades võib haavasidet kasutada ka koos 
süsteemselt manustatavate antibiootikumidega.



Ettevaatusabinõud
INADINE™ haavasidet ei tohiks kasutada järgmistel tingimustel:
- teadaoleva ülitundlikkuse (allergia) korral joodi suhtes
- enne ja pärast radioaktiivse joodi kasutamist (lõpliku 



paranemiseni)
- neerude ravimise ajal
- rasedad ja imetavad naised
- Duhringi herpetiformse dermatiidi puhul (teatav haruldane 



nahahaigus).



INADINE™ haavasidet võib kasutada ainult arsti järelevalve all:
- kilpnäärmehaigusega patsiendid
- vastsündinud lapsed ja kuni 6- kuused imikud, sest 



joodpovidoon võib imenduda läbi naha
- sügavate haavade, põletuste või suurte kahjustuste ravi.



Kui kasutate INADINE™ haavasidet kauem kui nädal, tuleks 
pöörduda arsti poole.



KASUTUSJUHEND
Paigalduskoha ettevalmistus
1. Valmistage haav ette vastavalt ettenähtud protseduuridele.
2. Veenduge, et haava ümbruses olev nahk on kuiv.



Haavasideme paigaldamine
1. Tõmmake pakend lahti ja eemaldage INADINE™ haavaside 



steriilsete pintsettidega.
2. Eemaldage esimene kattepaber.
3. Tõmmake haavaside ülejäänud kaitsepaberi küljest ära ja 



paigutage see otse haavale.
4. Katke haavaside teise vabalt valitud sidemega ja kinnitage see.



Haavasideme vahetamine ja eemaldamine
Haava õige hooldamine on oluline terve naha vigastamise 
vältimiseks.
1. Kui INADINE™ haavaside muutub valgeks, näitab see, et tema 



antiseptiline mõju on kadunud ja seega peaks haavasidet 
vahetama. Ravi algusfaasis, tugeva nakkusega või ohtralt 
eksudaati eritavates haavades võib haavasidet vahetada kuni 
kaks korda päevas.



2. Haavasidet võib olla lihtsam eemaldada, kui venitate seda 
õrnalt diagonaalsetest vastasnurkadest.



Kahjustatud pakendi korral mitte kasutada.
Mitte kasutada korduvalt.
Mitte steriliseerida korduvalt.
Toote aegumiskuupäev on trükitud selle pakendile.



PL - Ostrzeżenie.



HU - Vigyázat!



CS - Pozor.



SK - Upozornenie.



SL - Opozorilo.



LV - Brīdinājums.



LT - Dėmesio.



ET - Ettevaatust.



PL - Nie używać ponownie (produkt jednorazowego użytku).



HU - Ne használja újra (egyszer használatos)!



CS - Nepoužívejte opakovaně (jednorázové použití). 



SK - Nepoužívajte opakovane (na jednorazové použitie). 



SL - Ponovna uporaba ni dovoljena (za enkratno uporabo).



LV - Neizmantojiet atkārtoti (paredzēts vienreizējai lietošanai).



LT - Nenaudoti pakartotinai (skirta vienkartiniam naudojimui).



ET - Mitte kasutada korduvalt (ühekordseks kasutamiseks).
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PL - Upoważniony przedstawiciel w UE.



HU - Hivatalos képviselet az EU-ban.



CS - Zplnomocněný zástupce v EU.



SK - Splnomocnený zástupca v EU.



SL - Pooblaščeni predstavnik za EU.



LV - Pilnvarotais pārstāvis ES.



LT - Įgaliotasis atstovas ES.



ET - Volitatud esindaja EL-is.
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PL
Opis produktu
Opatrunek nieprzywierający z jodopowidonem INADINE™ jest 
opatrunkiem do stosowania miejscowego, nasyconym maścią 
zawierającą 10% jodopowidonu (PVP-1). zawiera również glikol 
polietylenowy i wodę oczyszczoną.



Wskazania
Opatrunek INADINE™ przeznaczony jest do stosowania na rany, 
nawet jeśli są zakażoneOpatrunek INADINE™ wskazany do 
leczenia ran wrzodziejących, może być również stosowany jako 
środek zapobiegający zakażeniom na drobne oparzenia i drobne 
urazy związane z ubytkiem skóry. 



Opatrunek ma długotrwałe działanie antyseptyczne, które 
ułatwia zwalczenie zakażeń bakteriami, pierwotniakami lub 
grzybami przez dłuższy czas. Może być stosowany u dorosłych i 
dzieci. W przypadku ran z ciężkim zakażeniem może być również 
stosowany z antybiotykiem podawanym ogólnoustrojowo.



Środki ostrożności
Opatrunek INADINE™ nie powinien być stosowany:
- przy znanej nadwrażliwości (uczuleniu) na jod,
- przed leczeniem jodem promieniotwórczym i po nim (do czasu 



uzyskania trwałego wyleczenia),
- w przypadku równoczesnego leczenia chorób nerek
- u kobiet w ciąży ani karmiących piersią,
- w przypadkach opryszczkowego zapalenia skóry (choroby 



Duhringa) - rzadkiej choroby skóry.



Opatrunek INADINE™ musi być stosowany pod nadzorem 
lekarskim:
- u pacjentów z jakąkolwiek chorobą tarczycy
- u noworodków i niemowląt do 6 miesiąca życia, bowiem 



jodopowidon może się wchłaniać przez nieuszkodzoną skórę
- w leczeniu głębokich wrzodziejących ran, oparzeń lub 



rozległych urazów.



Nadzór lekarski jest wskazany w przypadku stosowania 
opatrunku INADINE™ przez dłużej niż tydzień.



SPOSÓB UŻYCIA
Przygotowanie rany
1. Przygotować ranę zgodnie z przyjętą procedurą.
2. Upewnić się, że skóra wokół rany jest sucha.



Zakładanie opatrunku
1. Rozerwać opakowanie i wyjąć opatrunek INADINE™ przy 



pomocy jałowych szczypczyków.
2. Usunąć pierwszą warstwę papieru ochronnego.
3. Oderwać opatrunek od pozostałych części papieru 



ochronnego i nałożyć bezpośrednio na ranę.
4. Przykryć i zabezpieczyć dowolnym opatrunkiem zewnętrznym.



Zmiana i usunięcie opatrunku
Przy prawidłowym leczeniu rany ważne jest, aby nie dopuścić do 
urazu nienaruszonej skóry.
1. Zmiana barwy opatrunku INADINE™ na białą oznacza utratę 



jego właściwości antyseptycznych, stąd w takiej sytuacji 
opatrunek powinien być zmieniony. W początkowej fazie 
leczenia, w przypadku ran o silnym zakażeniu lub ran z obfitym 
wysiękiem, opatrunek może być zmieniany nawet dwa razy 
dziennie.



2. Aby ułatwić zdjęcie opatrunku, należy go delikatnie rozciągnąć 
za rogi wzdłuż przekątnej.



Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone.
Nie używać ponownie.
Nie sterylizować ponownie.
Data przydatności do użycia została wydrukowana na 
opakowaniu.



HU
Termékleírás
Az INADINE™ PVP-I sebbe nem tapadó kötszer 10% povidon-
jódot tartalmazó kenőccsel átitatott helyi sebfedő.A kötszer 
tartalmaz még továbbá polietilénglikolt és tisztított vizet.



Javallatok
Az INADINE™ kötszer rendeltetése a seb védelme, még abban 
az esetben is, ha a seb fertőzött. Az INADINE™ kötszer fekélyes 
sebek kezelésére javallott, és a fertőzések megakadályozására is 
használható kisebb égési sérülések és a kisebb traumás eredetű 
bőrhiányos sérülések esetén.



Hosszan tartó antiszeptikus hatást biztosít, amely egy ideig segít 
a baktériumok, protozoa és gombák által okozott fertőzések 
kezelésében. Felnőttek és gyermekek esetében alkalmazható. 
Súlyosan fertőzött sebek esetében szisztémás antibiotikumokkal 
együtt is alkalmazható.



Óvintézkedések
Az INADINE™ kötszer nem alkalmazható:
- ismert jódérzékenység (allergia) esetén
- radiojód használata előtt és után (a végső gyógyulásig)
- ha Önt veseproblémákkal kezelik
- terhes és szoptató nők esetében
- dermatitis herpetiformis Duhring (egy speciális, ritka 



bőrbetegség) esetén.



Az INADINE™ kötszer orvosi felügyelet mellett alkalmazható:
- bármilyen pajzsmirigybetegségben szenvedő betegek esetén
- újszülöttek valamint csecsemők esetén hat hónapos korig, 



mivel a povidon-jód felszívódhat az ép bőrön keresztül
- mély fekélyes sebek, égések vagy nagy kiterjedésű sérülések 



kezelésére.



Csak orvosi felügyelettel használja az INADINE™ kötszert egy 
hétnél tovább.



HASZNÁLATI UTASÍTÁSA
kötözési hely előkészítése 
1. A sebet a sebkezelési protokoll szerint készítse elő
2. A seb körüli bőrfelületnek száraznak kell lennie.



A kötszer alkalmazása
1. Nyissa ki a tasakot, és steril csipesszel vegye ki az INADINE™ 



kötszert.
2. Távolítsa el az első védőpapírt.
3. Húzza le a kötszert a megmaradt védőpapírról, és tegye 



közvetlenül a sebre.
4. Fedje le vagy rögzítse tetszőleges másodlagos fedőkötéssel.



A kötszer cseréje és eltávolítása
Nagyon fontos a sértetlen bőrfelület megóvása a seb megfelelő 
kezelése érdekében.
1. Amennyiben az INADINE™ kötszer kifehéredik, az az 



antiszeptikus hatás elvesztését jelzi, és ezért a kötszert le kell 
cserélni. A kezdeti szakaszban, nagyon fertőzött sebek vagy 
nagyon váladékozó sebek esetén a kötszer naponta kétszer 
cserélhető.



2. A kötszer eltávolítását megkönnyítheti, ha a kötszert az 
átellenes sarkainál fogva óvatosan megfeszíti.



Ne használja, ha a csomagolás sérült.
Ne használja fel újra.
Ne sterilizálja újra.
A termék lejárati dátuma a csomagoláson van feltüntetve.



CS
Popis výrobku
Nepřilnavé krytí INADINE™ s povidon-jodem je lokální krytí na 
rány, nasycené mastí obsahující 10% povidon-jodu. Toto krytí 
obsahuje také polyethylenglykol a přečištěnou vodu.



Indikace
Krytí INADINE™ je určeno k ochraně ran, včetně infikovaných. 
Krytí INADINE™ je indikováno k léčbě ulcerativních ran a lze jej 
použít také k prevenci infekce v malých popáleninách a v menších 
mechanických poraněních spojených se ztrátou pokožky.



Má dlouhodobý antiseptický účinek, který s postupem času 
pomáhá léčit bakteriální, protozoální a houbové infekce. Je 
vhodné pro použití u dospělých i u dětí. U silně infikovaných 
ran může být použito také ve spojení se systémově podávanými 
antibiotiky.



Bezpečnostní opatření
Krytí INADINE™ nepoužívejte:
- v případě známé přecitlivělosti na jód (alergie),
- před a po použití radioizotopu jódu (až do stálého uzdravení),
- jste-li léčeni s ledvinovými potížemi,
- u těhotných a kojících žen,
- u případů Duhringovy herpetiformní dermatitidy (specifického, 



vzácného onemocnění kůže).



Krytí INADINE™ musí být používána pod lékařským dohledem:
- u pacientů s jakýmkoli onemocněním štítné žlázy,
- u novorozenců a dětí ve věku do 6 měsíců, protože povidon-



jod se může vstřebávat i přes neporušenou kůží,
- při ošetření hlubokých ulcerativních ran, spálenin a rozsáhlých 



zranění. 



Používáte-li krytí INADINE™ déle než jeden týden, vyhledejte 
lékařský dohled.



POKYNY K POUŽITÍ
Příprava místa aplikace
1. Ránu ošetřete způsobem obvyklým na svém pracovišti.
2. Zajistěte, aby byla pokožka kolem rány suchá.



Aplikace krytí
1. Sloupnutím otevřete obal a sterilním peánem vyjměte krytí 



INADINE™.
2. Odstraňte první krycí papír.
3. Krytí stáhněte ze zbývajícího krycího papíru a aplikujte jej 



přímo na ránu.
4. Ránu přikryjte a zajistěte vhodným sekundárním krytím.



Výměna a odstranění krytí
Při správném ošetřování rány platí zásada neporanit zdravou 
pokožku kolem rány.
1. Když krytí INADINE™ zbělá, znamená to ztrátu antiseptického 



účinku, a proto je třeba jej vyměnit. V počáteční fázi nebo 
u silně infikovaných ran, případně ran vytvářejících velké 
množství exsudátu, může být vyměňováno až dvakrát denně



2. Odstranění krytí můžete usnadnit jeho jemným natažením 
úhlopříčně mezi protilehlými vrcholy.



Nepoužívejte, jestliže je obal poškozen.
Nepoužívejte opakovaně.
Neresterilizujte.
Datum spotřeby tohoto produktu je vytištěno na obalu.



SK
Popis prípravku
Nepriľnavý obväz INADINE™ PVP-I je topický obväz na rany, 
impregnovaný masťou obsahujúcou 10 % jódovaného povidónu. 
Obväz obsahuje aj polyetylénglykol a deionizovanú vodu.



Indikácie
Obväz INADINE™ je určený na ochranu rany, a to aj infikovanej. 
Obväz INADINE™ je indikovaný na liečbu ulcerujúcich rán a môže 
sa používať aj na prevenciu vzniku infekcie u malých popálenín a 
drobných traumatických poranení so stratou kože. 



Zabezpečuje dlhotrvajúci antiseptický účinok, ktorý počas istej 
doby pomáha pri liečení infekcie spôsobenej bakteriálnymi, 
protozoálnymi a kvasinkovými organizmami.Je vhodný na 
použitie u dospelých i u detí. Pri silno infikovaných ranách sa 
môže používať aj v kombinácii so systémovými antibiotikami.



Bezpečnostné opatrenia
Obväz INADINE™ sa nesmie používať:
- pri známej precitlivenosť na jód (alergia),
- pred a po použití rádioaktívneho jódu (až do trvalého 



vyliečenia)
- ak absolvujete liečbu na obličkové problémy
- u gravídnych a dojčiacich žien
- v prípadoch Duhringovej herpetiformnej dermatitídy 



(špecifické, zriedkavé ochorenie kože).



Obväzy INADINE™ sa musia používať pod lekárskym dohľadom:
- u pacientov s ochoreniami štítnej žľazy,
- u novorodencov a dojčiat vo veku do 6 mesiacov, pretože 



povidon jód môže byť absorbovaný cez neporušenú kožu
- na liečbu hlbokých ulcerujúcich rán, popálenín a rozsiahlych 



úrazov. 



Pri používaní obväzu INADINE™ po dobu dlhšiu ako jeden týždeň 
je potrebný lekársky dohľad.



POKYNY NA POUŽITIE
Príprava ošetrovanej oblasti
1. Ranu ošetrite v súlade s protokolom ošetrovania rany.
2. Dbajte, aby bola koža v okolí rany suchá.



Aplikácia obväzu
1. Odlúpením otvorte balenie a sterilnými kliešťami vyberte 



obväz INADINE™.
2. Odstráňte prvý krycí papier.
3. Odlepte obväz zo zvyšného krycieho papiera a priložte ho 



priamo na ranu.
4. Zakryte a zafixujte sekundárnym obväzom podľa vlastného 



výberu.



Výmena a odstraňovanie obväzu
Pri ošetrovaní rany je veľmi dôležité predísť poraneniu zdravej 
pokožky.
1. Keď obväz INADINE™ zbelie, je to príznak straty antiseptickej 



účinnosti. Obväz sa preto musí vymeniť. V počiatočnej fáze 
alebo u vysoko infikovaných rán, prípadne rán produkujúcich 
veľké množstvá exsudátu, sa môže vymieňať až dvakrát denne.



2. Odstránenie možno uľahčiť jemným napnutím obväzu na 
diagonálne protiľahlých rohoch.



Nepoužívajte, ak je obal poškodený.
Opakovane nepoužívajte.
Výrobok znovu nesterilizujte.
Dátum spotreby tohto výrobku je vytlačený na obale.



SL
Opis izdelka
Nelepljiva obloga INADINE™ PVP-I je obloga za lokalne rane, 
impregnirana z mazilom, ki vsebuje 10-odstotni povidon jod. 
Obloga vsebuje tudi polietilen glikol in prečiščeno vodo.



Indikacije
Obloga INADINE™ je zasnovana za zaščito rane, tudi če je rana 
inficirana. Obloga INADINE™ je indicirana za oskrbovanje gnojnih 
ran in se lahko uporablja tudi za preventivo infekcij pri manjših 
opeklinah in manjših travmatičnih poškodbah z izgubo kože.



Nudi dolgotrajni antiseptični učinek, ki pomaga pri infekcijah 
z bakterijskimi, protozojskimi in fungicidnimi organizmi prek 
daljšega časovnega obdobja. Primerna je za uporabo pri otrocih 
in odraslih. Pri ranah z visoko stopnjo infekcije se lahko uporablja 
tudi v kombinaciji s sistemskimi antibiotiki.



Previdnostni ukrepi
Obloga INADINE™ se ne sme uporabljati:
- pri znani preobčutljivosti na jod (alergija)
- pred in po uporabi radiacijskega joda (do končne ozdravitve)
- če se zdravite zaradi težav z ledvicami
- pri nosečih in doječih ženskah
- v primerih Duhringovega herpetiformnega vnetja kože 



(specificna, redka kožna bolezen).



Obloga INADINE™ se mora uporabljati pod zdravniškim 
nadzorom:
- pri pacientih z obolenji žleze ščitnice
- pri novorojenčkih in dojenčkih do starosti 6 mesecev, saj se 



lahko povidon jod absorbira skozi nepoškodovano kožo
- za zdravljenje globokih gnojnih ran, opeklin ali velikih 



poškodb.



Če se obloga INADINE™ uporablja dlje kot en teden, je treba 
poiskati zdravniški nadzor.



NAVODILA ZA UPORABO
Priprava mesta uporabe
1. Pripravite rano v skladu s postopkom za oskrbovanje ran.
2. Poskrbite, da je koža v okolici rane suha.



Nanos obloge
1. Odprite embalažo in odstranite oblogo INADINE™ s sterilnimi 



kleščami.
2. Najprej odstranite zaščitni papir.
3. Odlepite oblogo od preostalega zaščitnega papirja in jo 



namestite naravnost na rano.
4. Pokrijte in zavarujte z ustrezno izbrano sekundarno oblogo.



Zamenjava in odstranitev obloge
Za primerno zdravljenje rane je pomembno, da ne pride do 
travmatičnih poškodb kože.
1. Ko postane obloga INADINE™ bela, to opozarja na izgubo 



antispetične učinkovitosti, zato je treba oblogo zamenjati. 
Lahko se zamenja do dvakrat dnevno v začetni fazi ali pri ranah 
z visoko stopnjo infekcije oziroma pri ranah, ki proizvajajo 
velike količine eksudata.



2. Odstranitev se lahko olajša z nežnim raztezanjem obloge na 
diagonalno nasprotnih robovih.



Ne uporabljajte, če je ovojnina poškodovana.
Ponovna uporaba ni dovoljena.
Ponovna sterilizacija ni dovoljena.
Rok uporabe tega izdelka je odtisnjen na ovojnini.



LV
Produkta apraksts
INADINE™ PVP-I nepielīpošs pārsējs ir virspusēju brūču pārsējs, 
kas impregnēts ar 10% povidona jodu saturošu ziedi. Pārsējs satur 
arī polietilēnglikolu un attīrītu ūdeni.



Indikācijas
INADINE™ pārsējs ir domāts brūces aizsardzībai pat tad, ja tā ir 
inficēta. INADINE™ pārsējs ir indicēts čūlainu brūču ārstēšanai, 
un to var izmantot infekcijas novēršanai arī nelielu apdegumu un 
nelielu traumatisku nobrāzumu gadījumā.



Tas nodrošina ilgstošu antiseptisku efektu, kas palīdz ārstēt 
baktēriālu, protozoālu un sēnīšu izraisītu infekciju noteiktā 
laika posmā. Tas ir piemērots lietošanai gan pieaugušajiem, 
gan bērniem. Stipri inficētu brūču gadījumā var lietot kopā ar 
sistēmiskām antibiotikām.



Piesardzības pasākumi
INADINE™ pārsējus nedrīkst lietot:
- ja ir zināma paaugstināta jutība pret jodu (alerģija)
- pirms un pēc radioaktīvā joda lietošanas (līdz pilnīgai 



sadzīšanai)
- ja tiek ārstētas nieru slimības
- grūtnieces un bērna zīdīšanas laikā
- herpētiska dermatīta gadījumos (specifiska, reta ādas slimība).



INADINE™ pārsēji ir jālieto medicīniskā uzraudzībā:
- pacientiem ar vairogdziedzera slimībām
- jaundzimušajiem un zīdaiņiem līdz 6 mēnešu vecumam, jo 



povidona jods var absorbēties caur veselu ādu
- ārstējot dziļas čūlainas brūces, apdegumus vai plašus 



ievainojumus.



Ja INADINE™ pārsējs tiek lietots ilgāk par vienu nedēļu, ir jāvēršas 
pēc medicīniskas palīdzības.



LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
Brūces sagatavošana
1. Sagatavojiet brūci saskaņā ar brūču aprūpes protokolu.
2. Nodrošiniet, lai āda ap brūci būtu sausa.



Pārsēja uzlikšana
1. Atplēsiet iepakojumu un izņemiet INADINE™ pārsēju ar 



sterilām ķiruģiskajām knaiblēm.
2. Noņemiet pirmo aizsargstrēmeli.
3. Novelciet pārsēju no atlikušās aizsargstrēmeles un uzlieciet to 



tieši virsū brūcei.
4. Nosedziet un nostipriniet ar piemērotu sekundāro pārsēju.



Pārsēja maiņa un noņemšana
Pareizā brūces ārstēšanas procesā ir svarīgi izvairīties no neskartās 
ādas traumām.
1. Kad INADINE™ pārsējs kļust balts, tas norāda uz antiseptiskās 



efektivitātes zudumu, un tādēļ pārsējs ir jānomaina. To var 
mainīt līdz divām reizēm dienā sākuma fāzē vai stipri inficētām 
brūcēm, vai brūcēm, no kurām izdalās daudz eksudāta.



2. Noņemšanu var atvieglot, viegli pastiepjot pārsēju 
šķērsvirzienā aiz pretējiem stūriem.



Nelietojiet, ja iepakojums bojāts.
Neizmantojiet atkārtoti.
Nesterilizējiet atkārtoti.
Produkta derīguma termiņš ir norādīts uz iepakojuma.
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   Medikamenta raksturojums
ACTISORB® Plus 25 Aktivētās ogles pārsējs ar sudrabu ir pārsējs, 
kas izgatavots no tīras aktivētās ogles, kas impregnēta ar sudrabu 
(25 μg/cm). Pārsējs rada labvēlīgu vidi efektīvai brūces ārstēšanai, 
saistot un imobilizējot mikroorganismus, kas bojā un inficē brūci. 
Sudraba impregnējums pārsējā iznīcina brūces mikroorganismus, 
kas samazina brūces bakteriālo kolonizāciju un aptur infekciju. 
ACTISORB® Plus 25 pārsējs ir labi panesams, 
un pateicoties tā tīri fiziskajam bŗūces attīrīšanas principam, 
nerodas blaknes vai atgrūšna, kā tas var gadīties, lietojot 
antibiotikas.
Novēršot nepatīkamas smakas, ACTISORB® Plus 25 pārsējs uzlabo 
pacienta un ārstējošā personāla apstākļus. 



Indikācijas
ACTISORB® Plus 25 pārsējs ir piemērots visu hronisko brūču 
ārstēšanai kā pirmais terapijas solis. Tas indicēts sēnīšu 
karcinomas, čūlu, traumatiskām un operāciju brūcēm, 
kurās parādās bakteriāls bojājums, infekcija vai smaka.



Piesardzība lietošanā
Klīnicistiem/veselības aprūpes speciālistiem ir jāapzinās, ka dati 
par sudrabu saturošu pārsienamo materiālu ilgstošu un atkārtotu 
lietošanu, it īpaši bērniem un jaundzimušajiem, ir ļoti ierobežoti.



LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
Brūces vietas sagatavošana
Vispirms ķirurģiskā, enzimātiskā vai fermentējošās attīrīšanas 
veidā jānoņem sausie, nekrotiskie audi.



Lietošanas veids
• Pirms pārsēja uzlikšanas ACTISORB® Plus 25 pārsēju var 



piesūcināt ar fizioloģisko šķīdumu vai sterilu ūdeni.
• Pārsēja adsorbējošās īpašības vislabāk tiek izmantotas, 



kad ACTISORB® Plus 25 pārsējs nonāk tiešā kontaktā ar brūci.
• Abas ACTISORB® Plus 25 puses var novietot blakus brūces vietai.
• ACTISORB® Plus 25 pārsēju var viegli ievietot dziļās brūcēs. 
• Ārējā neilona virsma vairumā gadījumu ļauj noņemt pārsēju no 



brūcēm, tām nepielīpot vai netraumējot tās.



• Ja nepieciešams, ACTISORB® Plus 25 pārsēju var novietot uz 
nelīpošas brūces kontakvirsmas. Šajā gadījumā ir svarīgi 
nodrošināt, lai ACTISORB® Plus 25 pārsēja iedarbības 
mehānismu netraucē pārmērīgs ziedes daudzums uz 
kontaktvirsmas. 



• Atkarībā no eksudācijas līmeņa virs ACTISORB® Plus 25 pārsēja 
var uzlikt absorbentu sekundāro pārsēju. 



• Nostipriniet pārsēju uz brūces veidā, kas atbilst tā indikācijām.
• Protams, veicot šīs darbības, ievērojiet sterilas procedūras 



kārtību.



Pārsēja nomaiņa
ACTISORB® Plus 25 pārsēju var nemainīt 7 dienas, atkarībā no 
eksudācijas līmeņa, kamēr sekundāro absorbējošo pārsēju 
nomaina pēc vajadzības. Sākumā var būt nepieciešams mainīt 
ACTISORB® Plus 25 pārsēju ik pēc 24 stundām.



N.B.: ACTISORB® Plus 25 pārsēju nedrīkst griezt, 
pretējā gadījumā aktivētās ogles daļiņas var iekļūt brūcē 
un izraisīt diskolorāciju.



Neizmantot atkārtoti.
Nesterilizēt atkārtoti. 
Nelietojiet, ja iepakojums bojāts. 
Medikamenta lietošanas termiņš norādīts uz iepakojuma.



LV    Produkto aprašymas
Aktyviosios anglies tvarstį ACTISORB® Plus 25 su sidabru sudaro 
gryna aktyvioji anglis, impregnuota sidabru (25 μg/cm). Šis 
tvarstis sukuria palankią terpę žaizdai veiksmingai gyti – jis 
sutelkia žaizdas užkrečiančius mikroorganizmus ir sustabdo jų 
veikimą. Sidabras, kuriuo impregnuota aktyvioji anglis, kovoja su 
į tvarstį patekusiais mikroorganizmais - taip sunaikinami žaizdos 
bakterijų telkiniai ir sukliudoma infekcijos plitimui. ACTISORB® 
Plus 25 tvarstis gerai toleruojamas ir dėl savo savybės, 
užtikrinančios grynai fizinius žaizdos valymosi procesus, 
nesukelia pašalinio poveikio bei atsparumo reakcijos, kuri kartais 
pasireiškia vartojant antibiotikus. 
ACTISORB® Plus 25 tvarstis pašalina nemalonų kvapą, tai leidžia 
tiek pacientui, tiek slaugos darbuotojui geriau jaustis. 



Indikacijos
ACTISORB® Plus 25 tvarstis yra tinkamas naudoti kaip pirmoji visų 
ilgalaikių žaizdų gydymo priemonė. Tvarstis skirtas plintančios 
karcinomos, opinėms, trauminėms ir chirurginėms žaizdoms, 
kai į jas patenka bakterinis užkratas, infekcija arba atsiranda 
nemalonus kvapas, tvarstyti. 



Atsargumo priemonės
Klinicistai (sveikatos priežiūros specialistai) turi žinoti, kad yra 
labai nedaug duomenų apie ilgalaikį ir pakartotiną tvarsčių, 
kurių sudėtyje yra sidabro, naudojimą, ypač vaikams ir 
naujagimiams.



NURODYMAI DĖL NAUDOJIMO
Žaizdos vietos paruošimas
Pirmiausia turi būti nuimtas sausas negyvas audinys, atsiradęs po 
chirurginės invazijos, dėl fermentų veikimo arba autolizės būdu.



Uždėjimas
• Prieš uždedant ACTISORB® Plus 25 tvarstį, jį galima sudrėkinti 



fiziologiniu tirpalu arba steriliu vandeniu.
• Tvarsčio adsorbcinės savybės geriausiai pasireiškia tuomet, 



kai ACTISORB® Plus 25 tvarstis tiesiogiai liečiasi prie žaizdos.
• Prie žaizdos vietos gali būti uždėta bet kuri ACTISORB® Plus 25 



tvarsčio pusė. 
• ACTISORB® Plus 25 tvarstį lengva įsprausti į gilias žaizdas. 
• Tvarstį paprasta nuimti nuo įvairių žaizdų: dėl nailoninio išorinio 



paviršiaus jis neprikimba prie žaizdos ir nepažeidžia jos 
nuėmimo metu.



• Jei būtina, ACTISORB® Plus 25 tvarstį galima uždėti ant 
nelimpančio žaizdą liečiančio sluoksnio viršaus. Šiuo atveju 
svarbu pasirūpinti, kad dėl žaizdą liečiančiojo sluoksnio tepalų 
ar riebalų pertekliaus ACTISORB® Plus 25 tvarsčio poveikis 
nesusilpnėtų. 



• Priklausomai nuo eksudato kiekio, ant ACTISORB® Plus 25 
tvarsčio viršaus kaip absorbentas gali būti uždėtas antrasis 
tvarstis. 



• Pritvirtinkite tvarstį nurodytu atitinkamu būdu.
• Kaip bet kuriuo kitu atveju, laikykitės sterilumo.



Tvarsčio pakeitimas
ACTISORB® Plus 25 tvarstį galima laikyti uždėtą ant žaizdos apie 
7 dienas, priklausomai nuo eksudato kiekio; antras sugeriamasis 
tvarstis keistinas tuomet, kai būtina. Iš pradžių ACTISORB® Plus 25 
tvarstį gali tekti keisti kas 24 valandas.



N.B. ACTISORB® Plus 25 tvarsčio negalima kirpti, 
nes perkirpus į žaizdą gali patekti aktyviosios anglies dalelių. 
Taip atsitikus, žaizda susitepa.



Nenaudoti pakartotinai. 
Nesterilizuoti pakartotinai. 
Nenaudoti, jei kuri nors pakuotė yra pažeista. 
Data, iki kada tinkamas naudoti šis produktas, nurodyta ant 
pakuotės.
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   Toote kirjeldus
Aktiivsöe ja hõbedalisandiga plaaster ACTISORB® Plus 25 on 
puhtast hõbedalisandiga (25 μg/cm) aktiivsöest koosnev 
haavaside. Side tekitab tõhusaks paranemiseks sobiva keskkonna, 
muutes liikumatuks ja sidudes haavu nakatavad 
mikroorganismid. Hõbedalisand võitleb haavasidemes 
mikroorganismidega, mis vähendab haava bakteriaalselt 
kolooniat ja takistab infektsiooni. ACTISORB® Plus 25 sidet 
talutakse väga hästi ja sideme täielikult mehaanilise 
puhastamistoime tõttu pole kõrvalmõjude ega sarnaselt 
antibiootikumide kasutamisele resistantsuse tekkimise ohtu.
Ebameeldivaid lõhnu eemaldades parandab side ACTISORB® Plus 
25 nii patsiendi kui ka meditsiinitöötajate elukvaliteeti.



Näidustused
Haavaside ACTISORB® Plus 25 sobib kõigi krooniliste haavade 
esimeseks ravivahendiks. See on näidustatud seenetavate 
kartsinoomide, haavandite, traumaatiliste ja kirurgiliste haavade 
puhul, kus võivad vohama hakata bakterid, tekkida infektsioon 
või ebameeldivad lõhnad.



Ettevaatusabinõud
Meedikud/tervishoiutöötajad peavad olema teadlikud sellest, 
et hõbedat sisaldavate haavasidemete pikaajalise või korduva 
kasutamise kohta, eelkõige lastel ja vastsündinutel, on väga 
piiratud andmed.



KASUTUSJUHEND
Haava ettevalmistamine
Enne ravi alustamist tuleb kuivad, kärbunud koed esmalt 
kirurgiliselt, ensüümselt või autolüütiliselt eemaldada.



Kasutamine
• Enne kasutamist võib haavasidet ACTISORB® Plus 25 niisutada 



soolalahuse või steriilse veega.
• Haavasideme imamisomadusi saab optimaalselt kasutada, 



kui side ACTISORB® Plus 25 puutub haavaga otse kokku.
• Haava kõrvale võib paigutada mõlema haavasideme ACTISORB® 



Plus 25 poole.



• Sidet ACTISORB® Plus 25 on lihtne sügavatesse haavadesse 
paigutada. 



• Välise nailonpinna tõttu saab sideme enamikust haavadest 
kergelt eemaldada, ilma et see haava külge kleepuks või tekiks 
trauma.



• Vajaduse korral võib ACTISORB® Plus 25 haavasideme paigutada 
kleepumatu kontaktkihi peale. Sel juhul on oluline tagada, 
et liigne määre või õli kontaktkihil ei takistaks haavasideme 
ACTISORB® Plus 25 toimet. 



• Sõltuvalt eksudaadi hulgast võib haavasidemele ACTISORB® 
Plus 25 paigutada imava sekundaarse sideme. 



• Seadke side haavale näidustusele sobival viisil.
• Loomulikult peab protseduur olema steriilne.



Sideme vahetamine
Haavaside ACTISORB® Plus 25 võib haaval olla kuni seitse päeva 
sõltuvalt eksudaadi hulgast, samas tuleks sekundaarset imavat 
sidet vajadusel vahetada. Alguses võib olla vaja vahetada 
haavasidet ACTISORB® Plus 25 iga 24 tunni järel.



NB! Haavasidet ACTISORB® Plus 25 ei tohi lõigata, vastasel 
juhul võivad aktiivsöe osad sattuda haava ja muuta selle 
värvi.



Mitte taaskasutada. 
Korduv sterilisatsioon ei ole lubatud. 
Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud. 
Selle toote säilivusaeg on trükitud pakendile.
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Let’s Protect®



LET’S HEAL®
OPATRUNEK Z WĘGLA AKTYWOWANEGO ZE SREBREM



AKTÍV SZENES, EZÜSTTARTALMÚ SEBFEDŐ



OBVAZ S AKTIVNÍM UHLÍM A STŘÍBREM



OBVÄZ S AKTÍVNYM UHLÍM A STRIEBROM



OBVEZA Z AKTIVIRANIM OGLJEM IN SREBROM



AKTIVĒTĀS OGLES PĀRSĒJS AR SUDRABU



AKTYVIOSIOS ANGLIES TVARSTIS SU SIDABRU



AKTIIVSÖE JA HÕBEDALISANDIGA PLAASTER



ACTISORB®



ACTIVATED CHARCOAL DRESSING WITH SILVER
PLUS 25



Nie używać ponownie (produkt jednorazowego użytku).
Ne használja újra (egyszer használatos)!
Nepoužívejte opakovaně (jednorázové použití).
Nepoužívajte opakovane (na jednorazové použitie).
Ponovna uporaba ni dovoljena (za enkratno uporabo).
Neizmantojiet atkārtoti (paredzēts vienreizējai lietošanai).
Nenaudoti pakartotinai (skirta vienkartiniam naudojimui).
Mitte kasutada korduvalt (ühekordseks kasutamiseks).



Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone.
Ne használja, ha a csomagolás sérült. 
Nepoužívejte, jestliže je obal poškozen.
Nepoužívajte, ak je obal poškodený. 
Ne uporabljajte, če je ovojnina poškodovana. 
Nelietojiet, ja iepakojums ir bojāts. 
Nenaudoti, jei pakuotė pažeista. 
Kahjustatud pakendi korral mitte kasutada.



Poddano sterylizacji przy użyciu promieniowania.
Besugárzással sterilizálva.
Sterilizováno zářením.
Sterilizované žiarením.
Sterilizirano z obsevanjem.
Sterilizēts apstarojot.
Sterilizuota švitinant.
Steriliseeritud kiirgusega.



Znak CE i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej.
CE-jelölés és kijelölt szervezet azonosító száma.
CE značka a identifikační číslo notifikovaného orgánu.
Značka CE a identifikačné číslo notifikovaného orgánu.
Oznaka CE in identifikacijska številka priglašenega organa.
CE marķējums un pieteiktās iestādes identifikācijas numurs. 
Ženklas CE ir notifikuotosios įstaigos identifikavimo numeris.
CE-märgistus ja teavitatud asutuse identifitseerimisnumber.



Numer partii.
Tételszám.
Číslo šarže.
Číslo šarže.
Številka serije.
Partijas numurs.
Partijos numeris.
Partii number.



Nie poddawać ponownej sterylizacji.
Ne sterilizálja újra.
Opakovaně nesterilizujte. 
Výrobok znovu nesterilizujte.
Ponovna sterilizacija ni dovoljena.
Nesterilizējiet atkārtoti.
Nesterilizuoti pakartotinai.
Mitte steriliseerida korduvalt.



Numer katalogowy.
KATALÓGUSSZÁM.
Katalogové číslo.
Katalógové číslo.
Kataloška številka.
Kataloga numurs.
Katalogo numeris.
Katalooginumber.



Ostrzeżenie.
VIGYÁZAT!
Pozor.
Upozornenie.
Opozorilo.
Brīdinājums.
Dėmesio.
Ettevaatust.



Zużyć przed:siąc.
Lejárati idő. 
Použijte do.
Spotrebujte do.
Uporabite do.
Izmantot līdz.
Sunaudoti iki.
Kasutada enne.



Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania.
Olvassa el a használati útmutatót!
Prostudujte si návod k použití.
Pozrite si pokyny na používanie.
Ravnajte se po navodilih za uporabo.
Iepazīstieties ar lietošanas instrukcijām. 
Žiūrėti naudojimo instrukciją. 
Lugege kasutusjuhendit. 



Producent.
Gyártó.
Výrobce.
Výrobca.
Izdelovalec.
Ražotājs.
Gamintojas.
Tootja.



SYMBOLE STOSOWANE NA ETYKIETACH



CÍMKÉN HASZNÁLT JELŐLÉSEK



SYMBOLY POUŽITÉ NA ETIKETÁCH



SYMBOLY POUŽITÉ NA ETIKETÁCH



SIMBOLI NA OVOJNINI



UZ MARĶĒJUMA IZMANTOTIE SIMBOLI



SIMBOLIAI ANT ETIKEČIŲ



ETIKETIL KASUTATUD TINGMÄRGID
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Upoważniony przedstawiciel w UE.
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   Opis produktu
Opatrunek ACTISORB® Plus 25 jest opatrunkiem zawierającym 
czysty węgiel aktywowany impregnowany srebrem (25 μg/cm). 
Opatrunek tworzy środowisko sprzyjające gojeniu rany przez 
wiązanie i inaktywowanie mikroorganizmów, które kontaminują 
i zakażają ranę. Srebro eliminuje mikroorganizmy pochodzące z 
rany, które zostaną wchłonięte do opatrunku, zmniejszając w ten 
sposób kolonizację bakterii i hamując rozwój zakażenia. 
Opatrunek ACTISORB® Plus 25 jest dobrze tolerowany, a z uwagi 
na jego czysto fizyczny mechanizm oczyszczania rany nie ma 
ryzyka wystąpienia działań niepożądanych lub rozwinięcia się 
oporności bakterii, jaka może wystąpić w przypadku stosowania 
antybiotyków.
ACTISORB® Plus 25 eliminuje też przykry zapach, poprawiając 
jakość życia pacjenta i osób pielęgnujących.



Wskazania
ACTISORB® Plus 25 nadaje się do stosowania jako pierwszy etap 
leczenia wszystkich ran przewlekłych. Jest wskazany do 
stosowania na rany nowotworowe powikłane grzybicą, 
wrzodziejące, urazowe, operacyjne, w których doszło do 
kontaminacji, zakażenia lub wydziela się przykry zapach.



Środki ostrożności
Lekarze / pracownicy służby zdrowia powinni mieć świadomość, 
że istnieje bardzo mało danych dotyczących przedłużającego się 
i wielokrotnego zastosowania opatrunków zawierających srebro, 
w szczególności u dzieci i noworodków.



SPOSÓB UŻYTKOWANIA
Przygotowanie rany
Przed rozpoczęciem leczenia rana musi być opracowana 
i oczyszczona z suchej tkanki martwiczej chirurgicznie, 
enzymatycznie lub autolitycznie.



Zastosowanie
• Opatrunek ACTISORB® Plus 25 powinien być przed użyciem 



nasączony jałowym roztworem soli fizjologicznej lub jałową 
wodą.



• Właściwości adsorpcyjne ACTISORB® Plus 25 są wykorzystane 
najpełniej, gdy opatrunek ma bezpośredni kontakt z raną.



• Obie strony opatrunku mogą być położone na ranę.
• Opatrunek można łatwo wsunąć w głębokie rany.
• Zewnętrzna powłoka nylonowa ułatwia usunięcie opatrunku 



z większości ran bez przywierania czy urazu.
• W razie potrzeby opatrunek ACTISORB® Plus 25 może być 



umieszczony na ranie pokrytej cienkim opatrunkiem 
kontaktowym. W takim przypadku należy się upewnić, 
że mechanizm działania opatrunku nie jest upośledzony przez 
nadmiar maści lub warstwą kontaktową.



• W zależności od ilości wysięku z rany, na wierzch ACTISORB® 
Plus 25 można dodatkowo nałożyć zewnętrzny opatrunek 
wchłaniający. 



• Umocować opatrunek w sposób odpowiedni do wskazań.
• Czynności te należy wykonywać przestrzegając zasad aseptyki.



Zmiana opatrunku
Opatrunek ACTISORB® Plus 25 może pozostać na ranie do 7 dni, 
w zależności od ilości wysięku, podczas, gdy zewnętrzny 
opatrunek wchłaniający należy wymieniać w razie potrzeby. 
W początkowym okresie zmiana opatrunku ACTISORB® Plus 25 
może być konieczna co 24 godziny.



UWAGA: Opatrunek ACTISORB® Plus 25 nie może być 
przycinany, bowiem włókna węgla aktywowanego mogłyby 
dostać się do rany i spowodować jej zabarwienie.



Nie używać ponownie. 
Nie sterylizować ponownie. 
Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone. 
Data ważności produktu jest wydrukowana na opakowaniu.
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   Termékleírás
Az ACTISORB® Plus 25 aktív szenes, ezüsttartalmú kötszer egy 
tiszta aktív szénből álló, ezüsttel átitatott (25 µg/cm) kötszer. 
A kötszer kedvező feltételeket biztosít a seb hatékony 
gyógyulására, megköti és mozgásképtelenné teszi a sebet 
szennyező és fertőző mikroorganizmusokat. Az ezüst a kötszeren 
belül elpusztítja a sebből származó mikroorganizmusokat, ezáltal 
csökkenti a seb bakteriális kolonizációját és meggátolja a a 
fertőzést. Az ACTISORB® Plus 25 kötszer kiválóan tolerálható, 
és mivel sebtisztító hatása tisztán fizikai, nem áll fenn a 
mellékhatások vagy rezisztencia kialakulásának veszélye, 
ami előfordulhat az antibiotikumok használata esetében.
A kellemetlen szagok megszüntetésével az ACTISORB® Plus 25 
kötszer feljavítja a beteg és a betegellátó személyzet 
életminőségét.



Javallatok
Az ACTISORB® Plus 25 kötszer alkalmas a krónikus sebek 
kezelésének első terápiás lépésként való alkalmazására. 
Olyan burjánzó carcinomák, fekélyes, traumás és sebészeti sebek 
kezelésére javallott, ahol előfordulhat bakteriális szennyezés, 
fertőzés vagy kellemetlen szag.



Figyelmeztetés 
A klinikusoknak/egészségügyi szakembereknek tisztában kell 
lenniük azzal, hogy nagyon korlátozott mennyiségben állnak 
rendelkezésre adatok az ezüsttartalmú kötszerek hosszan tartó 
és ismételt használatáról, különösen gyermekek és újszülöttek 
esetében.



HASZNÁLATI UTASÍTÁS
A seb előkészítése
Első lépésként a száraz, nekrotikus szövetet el kell távolítani 
sebészeti, enzimatikus vagy autolitikus sebtisztítás útján.



Felhelyezése
•  Használat előtt az ACTISORB® Plus 25 kötszer átitatható 



sóoldattal vagy steril vízzel.
•  A kötszer adszorbciós (felületi megkötő) jellemzőinek maximális 



kihasználása az ACTISORB® Plus 25 kötszer és a seb közötti 
közvetlen érintkezéskor észlelhető.



•  Az ACTISORB® Plus 25 kötszer bármely oldalával a sebfelszínre 
helyezhető.



•  Az ACTISORB® Plus 25 kötszer könnyen behelyezhető mély 
sebekbe.



•  A külső nylon felszín lehetővé teszi a sebek többségéről 
tapadás- vagy traumamentes eltávolítását. 



•  Ha szükséges, az ACTISORB® Plus 25 sebbe nem tapadó 
kötszerrétegre is ráhelyezhető. Ebben az esetben azonban meg 
kell győződni arról, hogy az ACTISORB® Plus 25 kötszer hatását 
nem akadályozza az illető réteg fölös kenőcs- vagy 
zsírmennyisége.



•  A váladék mennyiségétől függően egy nedvszívó másodlagos 
fedőkötés helyezhető az ACTISORB® Plus 25 kötszerre.



•  A kötszert az indikációnak megfelelően kell rögzíteni.
•  Természetesen az eljárást steril feltételek között kell 



végrehajtani.



A kötszer cseréje
Az ACTISORB® Plus 25 maximum 7 napig hagyható a seben, 
a váladékmennyiség függvényében, míg a másodlagos kötszert 
az annak megfelelő rendszerességgel kell lecserélni.
Kezdetben az ACTISORB® Plus 25 kötszert akár 24 óránként kell 
cserélni.



N.B.: Az ACTISORB® Plus 25 kötszert nem szabad elvágni, 
különben aktívszén-részecskék kerülhetnek a sebbe, 
elszíneződést okozva.



Tilos ismételten felhasználni. 
Ne sterilizálja újra. 
Ne használja, ha a csomagolás sérült. 
A termék szavatossági ideje a csomagoláson van feltüntetve.



HU    Popis výrobku
Obvaz s aktivním uhlím a stříbrem ACTISORB® Plus 25 je obvaz 
vyrobený z čistého aktivního uhlí impregnovaného stříbrem 
(25 μg/cm). Obvaz vytváří příznivé prostředí pro účinné hojení 
ran tím, že váže a imobilizuje mikroorganismy, které kontaminují 
a infikují rány. Impregnace stříbrem ničí mikroorganismy, které se 
dostanou z rány do obvazu, což snižuje stupeň bakteriální 
kolonizace rány a tlumí infekci. Obvaz ACTISORB® Plus 25 je velmi 
dobře snášen a s ohledem na čistě fyzikální princip čištění rány 
neexistují obavy z nežádoucích účinků nebo rozvoje rezistence, 
které jsou obvyklé při použití antibiotik.
Eliminací nepříjemného zápachu zlepšuje obvaz ACTISORB® Plus 
25 kvalitu života pacienta i ošetřujícího personálu.



Indikace
Obvaz ACTISORB® Plus 25 je vhodný jako první terapeutický krok 
v léčbě všech chronických ran. Je indikován při léčbě rozpadlých 
nádorů, ulcerativních, traumatických nebo chirurgických ran s 
výskytem bakteriální kontaminace, infekce či zápachu.



Zvláštní upozornění
Kliničtí lékaři / odborníci ve zdravotnictví by měli být upozorněni, 
že existují velmi omezené údaje o dlouhodobém a opakovaném 
použití obvazů s obsahem stříbra, zvláště u dětí a novorozenců.



NÁVOD K POUŽITÍ
Příprava rány
Nejdříve je nutno chirurgicky, enzymaticky nebo autolyticky 
odstranit suché nekrotické tkáně.



Aplikace
• Před aplikací lze obvaz ACTISORB® Plus 25 impregnovat 



fyziologickým roztokem nebo sterilní vodou.
• Absorpční vlastnosti obvazu se využijí nejlépe, je-li obvaz 



ACTISORB® Plus 25 v přímém kontaktu s ranou.
• K ranné ploše lze přitisknout kteroukoli ze stran obvazu 



ACTISORB® Plus 25.
• Obvaz ACTISORB® Plus 25 lze snadno zavést do hlubokých ran. 
• Zevní nylonový povrch umožňuje odstranění z většiny ran bez 



přilnutí nebo dalšího poranění.
• Podle potřeby lze obvaz ACTISORB® Plus 25 umístit nad 



nepřilnavou kontaktní vrstvu překrývající ránu. V takovém 
případě je nutné zajistit, aby mechanismus účinku obvazu 
ACTISORB® Plus 25 nebyl porušen nadměrným množstvím 
masti nebo vazelíny na kontaktní vrstvě.



• V závislosti na množství exsudátu lze obvaz ACTISORB® Plus 25 
překrýt dalším absorpčním obvazem. 



• Obvaz v ráně zafixujte způsobem vhodným pro danou indikaci.
• Při aplikaci obvazu dodržujte sterilní kautely.



Výměna obvazu
Obvaz ACTISORB® Plus 25 může zůstat v ráně až 7 dní, v závislosti 
na množství exsudátu, zatímco krycí absorpční obvaz lze měnit 
podle potřeby. Zpočátku může být nutné měnit obvaz ACTISORB® 
Plus 25 každých 24 hodin.



POZNÁMKA: Obvaz ACTISORB® Plus 25 nestříhejte, jinak by 
se do rány mohly dostat částečky aktivního uhlí a způsobit 
zbarvení rány.



Jen na jedno použití. 
Neresterilizujte. 
Nepoužívejte, pokud je obal poškozený.
Doba použitelnosti tohoto výrobku je vytištěna na obalu.
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   Popis prípravku
Obväz z aktívneho uhlia so striebrom ACTISORB® Plus 25 je 
zložený z čistého aktivovaného uhlíka impregnovaného 
striebrom (25 μg/cm). Obväz vytvára priaznivé prostredie na 
efektívne hojenie rán viazaním a imobilizáciou mikroorganizmov 
kontaminujúcich a infikujúcich rany. Impregnácia striebrom 
v obväze eliminuje mikroorganizmy z rany. Tým sa znižuje 
bakteriálna kolonizácia v rane a potláča sa infekcia. Obväz 
ACTISORB® Plus 25 je veľmi dobre tolerovaný a s ohľadom na 
čisto fyzikálny princíp čistenia rany sú vylúčené akékoľvek obavy 
z vedľajších účinkov, alebo zo vzniku rezistencie, ktoré sa nedajú 
vylúčiť pri použití antibiotík.
Obväz ACTISORB® Plus 25 elimináciou zápachu zlepšuje kvalitu 
života pacientov a ošetrujúceho personálu.



Indikácie
Obväz ACTISORB® Plus 25 je vhodný ako prvý terapeutický krok 
pri ošetrovaní všetkých chronických rán. Indikuje sa na hubovité 
karcinómy, vredy, traumatické a chirurgické rany s bakteriálnou 
kontamináciou, infekciou alebo zápachom.



Preventívne pokyny
Lekári/zdravotníci si majú byť vedomí skutočnosti, že o dlhšom 
a opakovanom používaní obväzov obsahujúcich striebro (najmä 
u detí a novorodencov) existujú veľmi obmedzené údaje.



NÁVOD NA POUŽITIE
Príprava rany
Najskôr sa musí chirurgicky, enzymaticky alebo autolyticky 
odstrániť suché nekrotické tkanivo.



Aplikácia
• Pred aplikáciou možno obväz ACTISORB® Plus 25 



naimpregnovať fyziologickým roztokom alebo sterilnou vodou.
• Absorbčné vlastnosti obväzu sa najefektívnejšie využijú pri 



priamom kontakte obväzu ACTISORB® Plus 25 s ranou.
• Obväz ACTISORB® Plus 25 sa dá aplikovať na ranu ktoroukoľvek 



stranou.
• Obväzom ACTISORB® Plus 25 sa dajú ľahko vyplniť hlboké 



dutinové rany.
• Vonkajší nylónový povrch umožňuje snímanie obväzu z väčšiny 



rán bez priľnutia a traumy.
• Obväz ACTISORB® Plus 25 sa dá v prípade potreby aplikovať i na 



neadherentnú kontaktnú vrstvu rany. Je dôležité, aby sa i v 
takomto prípade zabezpečila neporušenosť mechanizmu 
účinku obväzu ACTISORB® Plus 25 nanesením dostatočného 
množstva masti alebo tuku na kontaktnú vrstvu.



• V závislosti od množstva exsudátu sa dá na obväz ACTISORB® 
Plus 25 priložiť absorbčný sekundárny obväz.



• Obväz zafixujte spôsobom vhodným pre danú indikáciu.
• Je prirodzené, že je potrebné postupovať podľa sterilného 



postupu.



Výmena obväzu
Obväz ACTISORB® Plus 25 môže zostať na rane až do 7 dní, 
v závislosti od množstva exsudátu, pričom sekundárny absorbčný 
obväz sa dá vymieňať podľa potreby. Zo začiatku môže byť 
potrebné vymieňať obväz ACTISORB® Plus 25 po každých 24 
hodinách.



Poznámka: Obväz ACTISORB® Plus 25 sa nesmie strihať, 
v opačnom prípade sa častice aktivovaného uhlíka môžu 
dostať do rany a spôsobiť jej sfarbenie.



Len na jedno použitie.
Výrobok znovu nesterilizujte. 
Nepoužívajte, ak je balenie poškodené. 
Dátum použiteľnosti tohto prípravku je vytlačený na obale.



SK    Opis izdelka
ACTISORB® Plus 25 Obveza z aktiviranim ogljem in srebrom je 
obveza, sestavljena iz čistega aktiviranega ogljika, 
impregniranega s srebrom (25 μg/cm). Obveza ustvari ugodno 
okolje za učinkovito zdravljenje rane z vezavo in imobilizacijo 
mikroogranizmov, ki povzročajo onesnaženje in okužbo ran. 
Srebrna impregnacija se bori proti mikroorganizmom iz rane 
v obvezi, kar zmanjšuje bakterijsko kolonizacijo rane in ustavlja 
infekcije. ACTISORB® Plus 25 obveza se zelo dobro prenaša, 
zaradi njenih fizičnih sestavin za čiščenje rane pa ni strahu pred 
stranskimi učinki ali pred razvojem odpornosti, kakršna se lahko 
pojavi pri uporabi antibiotikov.
Z odstranitvijo neprijetnih vonjav ACTISORB® Plus 25 obveza 
izboljšuje življenjsko kvaliteto pacienta in patronažnega osebja.



Indikacije
ACTISORB® Plus 25 obveza je primerna kot prvi terapevtski korak 
pri zdravljenju vseh kroničnih ran. Indicira se za funginativno 
karcinomne, razjedne, travmatične in kirurške rane, kjer se 
pojavljajo bakterijska onesnaženja, okužbe ali vonjave.



Varnostni ukrepi
Klinični zdravniki in strokovno zdravstveno osebje se morajo 
zavedati, da je na voljo le omejena količina podatkov o 
dolgotrajni in ponavljajoči se uporabi obvez s srebrom pri otrocih 
in novorojenčkih.



NAVODILA ZA UPORABO
Priprava mesta rane
Suho nekrotično tkivo je najprej potrebo odstraniti s pomočjo 
kirurškega, encimatičnega ali autolitičnega odstranjevanja 
mrtvega tkiva.



Uporaba
• Pred uporabo se lahko ACTISORB® Plus 25 obveza impregnira 



s solno raztopino ali sterilno vodo.
• Adsorpcijske lastnosti se v polnosti aktivirajo ko ACTISORB® Plus 



25 obveza pride v neposredni stik z rano.
• Obe strani ACTISORB® Plus 25 obveze se lahko namestita ob 



mesto rane.
• ACTISORB® Plus 25 obveza se lahko enostavno vstavi v globoke 



rane. 
• Zunanja najlonska površina omogoča odstranjevanje z večine 



ran brez prilepljenja ali travme.
• Če je potrebno, se lahko ACTISORB® Plus 25 obveza namesti na 



nelepljivo stično plast rane. V tem primeru se je potrebno 
prepričati, da mehanizem delovanja ACTISORB® Plus 25 obveze 
ni onemogočen zaradi prekomerne mazila ali masti stične plasti.



• Odvisno od stopnje eksudata in vpijanja, se lahko prek 
ACTISORB® Plus 25 obveze namesti še sekundarna obveza.



• Namestite obvezo na način, ki je ustrezen za indikacijo.
• Delajte v skladu s sterilnim postopkom.



Menjava obveze
ACTISORB® Plus 25 obveza lahko ostane v originalnem položaju 
do 7 dni, odvisno od stopnje eksudata, medtem ko je potrebno 
sekundarno vpojno obvezo menjati po potrebi. Na začetku bo 
morda potrebno ACTISORB® Plus 25 obvezo zamenjati na vsakih 
24 ur.



N.B: ACTISORB® Plus 25 obveze se ne sme rezati, saj lahko 
v tem primeru delci aktiviranega oblika vstopijo v rano in 
povzročijo razbarvanje.



Za enkratno uporabo. 
Ne sterilizirajte ponovno. 
Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana. 
Rok uporabe tega izdelka je natisnjen na embalaži.
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