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®

   Opis produktu
Hydropolimerowy opatrunek samoprzylepny TIELLE® zapewnia 
system kontroli wysięku, przeznaczony do ran z małym i 
umiarkowanym wysiękiem. Jest opatrunkiem o dużej zdolności 
wchłaniania. Materiałem wchłaniającym jest syntetyczny polimer. 
Centralna część opatrunku utrzymuje wilgotne środowisko, które 
przyspiesza gojenie rany i zapewnia optymalne warunki do 
ziarninowania. Podczas stosowania materiał wchłaniający 
rozszerza się, w miarę wchłaniania wysięku. Pozwala to na 
zachowanie wilgotności, która sprzyja procesowi autolitycznego 
oczyszczania rany, co może początkowo powiększyć rozmiary 
rany. Jest to zjawisko normalne, które powinno wystąpić przed 
rozpoczęciem ziarninowania.

Wskazania
Opatrunek TIELLE® wskazany jest do leczenia ran z małym 
i średnim wysiękiem. 
 
Opatrunek TIELLE® powinien być stosowany zgodnie ze 
wskazaniami personelu medycznego w następujących stanach:
• Odleżyny
• Owrzodzenia kończyn dolnych
 • żylne
 • tętnicze
 • o mieszanej etiologii
• Owrzodzenia cukrzycowe
• Miejsca pobrania przeszczepów
 
Opatrunek TIELLE® może być stosowany pod bandażem 
uciskowym.
 
Środki ostrożności
Opatrunek TIELLE® nie jest wskazany w następujących stanach:
• Oparzenia trzeciego stopnia
• Zmiany z czynnym zapaleniem naczyń, bowiem tego typu 

owrzodzenia wymagają częstszej obserwacji ze strony 
personelu medycznego

Opatrunek TIELLE® może być stosowany przy widocznych oznakach 
zakażenia rany tylko łącznie z odpowiednim leczeniem przyczynowym.

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

Nałożenie opatrunku
Rozmiar opatrunku powinien być tak dobrany, aby centralna, 
wchłaniająca część wystawała około 1 cm poza krawędź rany.
1. Rozerwać opakowanie i wyjąć opatrunek.
2. Częściowo oderwać papierowe osłony opatrunku. Umieścić 

centralną, wchłaniającą część opatrunku nad raną i delikatnie 
docisnąć. 

3. Odrywać osłony chroniące warstwę samoprzylepną po jednej, 
dociskając delikatnie opatrunek do zdrowej skóry.

Zmiana i usuwanie opatrunku
Przy prawidłowym leczeniu rany ważne jest, aby nie dopuścić do 
urazu nienaruszonej skóry.
1. Zmienić opatrunek, gdy wysięk zacznie się zbierać przy 

krawędziach warstwy pianki. Nie dopuścić, aby pod 
opatrunkiem zbierał się wysięk. Opatrunek może być 
pozostawiony na ranie do 7 dni, w zależności od ilości wysięku.

2. Przy zdejmowaniu opatrunku unieść jeden róg i delikatnie 
odciągnąć. W przypadku skóry delikatnej lub podatnej na 
uszkodzenia, można użyć soli fizjologicznej lub wody, by 
odkleić opatrunek. 

Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone.
Nie używać ponownie.
Nie sterylizować ponownie.
Data ważności produktu jest wydrukowana na opakowaniu.
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zachowanie wilgotności, która sprzyja procesowi autolitycznego 
oczyszczania rany, co może początkowo powiększyć rozmiary 
rany. Jest to zjawisko normalne, które powinno wystąpić przed 
rozpoczęciem ziarninowania.

Wskazania
Opatrunek TIELLE® wskazany jest do leczenia ran z małym 
i średnim wysiękiem. 
 
Opatrunek TIELLE® powinien być stosowany zgodnie ze 
wskazaniami personelu medycznego w następujących stanach:
• Odleżyny
• Owrzodzenia kończyn dolnych
 • żylne
 • tętnicze
 • o mieszanej etiologii
• Owrzodzenia cukrzycowe
• Miejsca pobrania przeszczepów
 
Opatrunek TIELLE® może być stosowany pod bandażem 
uciskowym.
 
Środki ostrożności
Opatrunek TIELLE® nie jest wskazany w następujących stanach:
• Oparzenia trzeciego stopnia
• Zmiany z czynnym zapaleniem naczyń, bowiem tego typu 

owrzodzenia wymagają częstszej obserwacji ze strony 
personelu medycznego

Opatrunek TIELLE® może być stosowany przy widocznych oznakach 
zakażenia rany tylko łącznie z odpowiednim leczeniem przyczynowym.

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

Nałożenie opatrunku
Rozmiar opatrunku powinien być tak dobrany, aby centralna, 
wchłaniająca część wystawała około 1 cm poza krawędź rany.
1. Rozerwać opakowanie i wyjąć opatrunek.
2. Częściowo oderwać papierowe osłony opatrunku. Umieścić 

centralną, wchłaniającą część opatrunku nad raną i delikatnie 
docisnąć. 

3. Odrywać osłony chroniące warstwę samoprzylepną po jednej, 
dociskając delikatnie opatrunek do zdrowej skóry.

Zmiana i usuwanie opatrunku
Przy prawidłowym leczeniu rany ważne jest, aby nie dopuścić do 
urazu nienaruszonej skóry.
1. Zmienić opatrunek, gdy wysięk zacznie się zbierać przy 

krawędziach warstwy pianki. Nie dopuścić, aby pod 
opatrunkiem zbierał się wysięk. Opatrunek może być 
pozostawiony na ranie do 7 dni, w zależności od ilości wysięku.

2. Przy zdejmowaniu opatrunku unieść jeden róg i delikatnie 
odciągnąć. W przypadku skóry delikatnej lub podatnej na 
uszkodzenia, można użyć soli fizjologicznej lub wody, by 
odkleić opatrunek. 

Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone.
Nie używać ponownie.
Nie sterylizować ponownie.
Data ważności produktu jest wydrukowana na opakowaniu.
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Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone.

Nie używać ponownie (produkt jednorazowego użytku).

Nie poddawać ponownej sterylizacji.

   Opis produktu
Hydropolimerowy opatrunek samoprzylepny TIELLE® zapewnia 
system kontroli wysięku, przeznaczony do ran z małym i 
umiarkowanym wysiękiem. Jest opatrunkiem o dużej zdolności 
wchłaniania. Materiałem wchłaniającym jest syntetyczny polimer. 
Centralna część opatrunku utrzymuje wilgotne środowisko, które 
przyspiesza gojenie rany i zapewnia optymalne warunki do 
ziarninowania. Podczas stosowania materiał wchłaniający 
rozszerza się, w miarę wchłaniania wysięku. Pozwala to na 
zachowanie wilgotności, która sprzyja procesowi autolitycznego 
oczyszczania rany, co może początkowo powiększyć rozmiary 
rany. Jest to zjawisko normalne, które powinno wystąpić przed 
rozpoczęciem ziarninowania.

Wskazania
Opatrunek TIELLE® wskazany jest do leczenia ran z małym 
i średnim wysiękiem. 
 
Opatrunek TIELLE® powinien być stosowany zgodnie ze 
wskazaniami personelu medycznego w następujących stanach:
• Odleżyny
• Owrzodzenia kończyn dolnych
 • żylne
 • tętnicze
 • o mieszanej etiologii
• Owrzodzenia cukrzycowe
• Miejsca pobrania przeszczepów
 
Opatrunek TIELLE® może być stosowany pod bandażem 
uciskowym.
 
Środki ostrożności
Opatrunek TIELLE® nie jest wskazany w następujących stanach:
• Oparzenia trzeciego stopnia
• Zmiany z czynnym zapaleniem naczyń, bowiem tego typu 

owrzodzenia wymagają częstszej obserwacji ze strony 
personelu medycznego

Opatrunek TIELLE® może być stosowany przy widocznych oznakach 
zakażenia rany tylko łącznie z odpowiednim leczeniem przyczynowym.

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

Nałożenie opatrunku
Rozmiar opatrunku powinien być tak dobrany, aby centralna, 
wchłaniająca część wystawała około 1 cm poza krawędź rany.
1. Rozerwać opakowanie i wyjąć opatrunek.
2. Częściowo oderwać papierowe osłony opatrunku. Umieścić 

centralną, wchłaniającą część opatrunku nad raną i delikatnie 
docisnąć. 

3. Odrywać osłony chroniące warstwę samoprzylepną po jednej, 
dociskając delikatnie opatrunek do zdrowej skóry.

Zmiana i usuwanie opatrunku
Przy prawidłowym leczeniu rany ważne jest, aby nie dopuścić do 
urazu nienaruszonej skóry.
1. Zmienić opatrunek, gdy wysięk zacznie się zbierać przy 

krawędziach warstwy pianki. Nie dopuścić, aby pod 
opatrunkiem zbierał się wysięk. Opatrunek może być 
pozostawiony na ranie do 7 dni, w zależności od ilości wysięku.

2. Przy zdejmowaniu opatrunku unieść jeden róg i delikatnie 
odciągnąć. W przypadku skóry delikatnej lub podatnej na 
uszkodzenia, można użyć soli fizjologicznej lub wody, by 
odkleić opatrunek. 

Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone.
Nie używać ponownie.
Nie sterylizować ponownie.
Data ważności produktu jest wydrukowana na opakowaniu.



Poddano sterylizacji przy użyciu promieniowania.

Należy zapoznać się z instrukcją użycia.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

25°C

Numer partii.

   Opis produktu
Hydropolimerowy opatrunek samoprzylepny TIELLE® zapewnia 
system kontroli wysięku, przeznaczony do ran z małym i 
umiarkowanym wysiękiem. Jest opatrunkiem o dużej zdolności 
wchłaniania. Materiałem wchłaniającym jest syntetyczny polimer. 
Centralna część opatrunku utrzymuje wilgotne środowisko, które 
przyspiesza gojenie rany i zapewnia optymalne warunki do 
ziarninowania. Podczas stosowania materiał wchłaniający 
rozszerza się, w miarę wchłaniania wysięku. Pozwala to na 
zachowanie wilgotności, która sprzyja procesowi autolitycznego 
oczyszczania rany, co może początkowo powiększyć rozmiary 
rany. Jest to zjawisko normalne, które powinno wystąpić przed 
rozpoczęciem ziarninowania.

Wskazania
Opatrunek TIELLE® wskazany jest do leczenia ran z małym 
i średnim wysiękiem. 
 
Opatrunek TIELLE® powinien być stosowany zgodnie ze 
wskazaniami personelu medycznego w następujących stanach:
• Odleżyny
• Owrzodzenia kończyn dolnych
 • żylne
 • tętnicze
 • o mieszanej etiologii
• Owrzodzenia cukrzycowe
• Miejsca pobrania przeszczepów
 
Opatrunek TIELLE® może być stosowany pod bandażem 
uciskowym.
 
Środki ostrożności
Opatrunek TIELLE® nie jest wskazany w następujących stanach:
• Oparzenia trzeciego stopnia
• Zmiany z czynnym zapaleniem naczyń, bowiem tego typu 

owrzodzenia wymagają częstszej obserwacji ze strony 
personelu medycznego

Opatrunek TIELLE® może być stosowany przy widocznych oznakach 
zakażenia rany tylko łącznie z odpowiednim leczeniem przyczynowym.

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

Nałożenie opatrunku
Rozmiar opatrunku powinien być tak dobrany, aby centralna, 
wchłaniająca część wystawała około 1 cm poza krawędź rany.
1. Rozerwać opakowanie i wyjąć opatrunek.
2. Częściowo oderwać papierowe osłony opatrunku. Umieścić 

centralną, wchłaniającą część opatrunku nad raną i delikatnie 
docisnąć. 

3. Odrywać osłony chroniące warstwę samoprzylepną po jednej, 
dociskając delikatnie opatrunek do zdrowej skóry.

Zmiana i usuwanie opatrunku
Przy prawidłowym leczeniu rany ważne jest, aby nie dopuścić do 
urazu nienaruszonej skóry.
1. Zmienić opatrunek, gdy wysięk zacznie się zbierać przy 

krawędziach warstwy pianki. Nie dopuścić, aby pod 
opatrunkiem zbierał się wysięk. Opatrunek może być 
pozostawiony na ranie do 7 dni, w zależności od ilości wysięku.

2. Przy zdejmowaniu opatrunku unieść jeden róg i delikatnie 
odciągnąć. W przypadku skóry delikatnej lub podatnej na 
uszkodzenia, można użyć soli fizjologicznej lub wody, by 
odkleić opatrunek. 

Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone.
Nie używać ponownie.
Nie sterylizować ponownie.
Data ważności produktu jest wydrukowana na opakowaniu.



Zużyć przed.

Znak CE i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej.

Numer katalogowy.

Ostrzeżenie.

   Opis produktu
Hydropolimerowy opatrunek samoprzylepny TIELLE® zapewnia 
system kontroli wysięku, przeznaczony do ran z małym i 
umiarkowanym wysiękiem. Jest opatrunkiem o dużej zdolności 
wchłaniania. Materiałem wchłaniającym jest syntetyczny polimer. 
Centralna część opatrunku utrzymuje wilgotne środowisko, które 
przyspiesza gojenie rany i zapewnia optymalne warunki do 
ziarninowania. Podczas stosowania materiał wchłaniający 
rozszerza się, w miarę wchłaniania wysięku. Pozwala to na 
zachowanie wilgotności, która sprzyja procesowi autolitycznego 
oczyszczania rany, co może początkowo powiększyć rozmiary 
rany. Jest to zjawisko normalne, które powinno wystąpić przed 
rozpoczęciem ziarninowania.

Wskazania
Opatrunek TIELLE® wskazany jest do leczenia ran z małym 
i średnim wysiękiem. 
 
Opatrunek TIELLE® powinien być stosowany zgodnie ze 
wskazaniami personelu medycznego w następujących stanach:
• Odleżyny
• Owrzodzenia kończyn dolnych
 • żylne
 • tętnicze
 • o mieszanej etiologii
• Owrzodzenia cukrzycowe
• Miejsca pobrania przeszczepów
 
Opatrunek TIELLE® może być stosowany pod bandażem 
uciskowym.
 
Środki ostrożności
Opatrunek TIELLE® nie jest wskazany w następujących stanach:
• Oparzenia trzeciego stopnia
• Zmiany z czynnym zapaleniem naczyń, bowiem tego typu 

owrzodzenia wymagają częstszej obserwacji ze strony 
personelu medycznego

Opatrunek TIELLE® może być stosowany przy widocznych oznakach 
zakażenia rany tylko łącznie z odpowiednim leczeniem przyczynowym.

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

Nałożenie opatrunku
Rozmiar opatrunku powinien być tak dobrany, aby centralna, 
wchłaniająca część wystawała około 1 cm poza krawędź rany.
1. Rozerwać opakowanie i wyjąć opatrunek.
2. Częściowo oderwać papierowe osłony opatrunku. Umieścić 

centralną, wchłaniającą część opatrunku nad raną i delikatnie 
docisnąć. 

3. Odrywać osłony chroniące warstwę samoprzylepną po jednej, 
dociskając delikatnie opatrunek do zdrowej skóry.

Zmiana i usuwanie opatrunku
Przy prawidłowym leczeniu rany ważne jest, aby nie dopuścić do 
urazu nienaruszonej skóry.
1. Zmienić opatrunek, gdy wysięk zacznie się zbierać przy 

krawędziach warstwy pianki. Nie dopuścić, aby pod 
opatrunkiem zbierał się wysięk. Opatrunek może być 
pozostawiony na ranie do 7 dni, w zależności od ilości wysięku.

2. Przy zdejmowaniu opatrunku unieść jeden róg i delikatnie 
odciągnąć. W przypadku skóry delikatnej lub podatnej na 
uszkodzenia, można użyć soli fizjologicznej lub wody, by 
odkleić opatrunek. 

Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone.
Nie używać ponownie.
Nie sterylizować ponownie.
Data ważności produktu jest wydrukowana na opakowaniu.



Producent.

Patrz instrukcja użycia w zależności od poziomu wysięku.

   Opis produktu
Hydropolimerowy opatrunek samoprzylepny TIELLE® zapewnia 
system kontroli wysięku, przeznaczony do ran z małym i 
umiarkowanym wysiękiem. Jest opatrunkiem o dużej zdolności 
wchłaniania. Materiałem wchłaniającym jest syntetyczny polimer. 
Centralna część opatrunku utrzymuje wilgotne środowisko, które 
przyspiesza gojenie rany i zapewnia optymalne warunki do 
ziarninowania. Podczas stosowania materiał wchłaniający 
rozszerza się, w miarę wchłaniania wysięku. Pozwala to na 
zachowanie wilgotności, która sprzyja procesowi autolitycznego 
oczyszczania rany, co może początkowo powiększyć rozmiary 
rany. Jest to zjawisko normalne, które powinno wystąpić przed 
rozpoczęciem ziarninowania.

Wskazania
Opatrunek TIELLE® wskazany jest do leczenia ran z małym 
i średnim wysiękiem. 
 
Opatrunek TIELLE® powinien być stosowany zgodnie ze 
wskazaniami personelu medycznego w następujących stanach:
• Odleżyny
• Owrzodzenia kończyn dolnych
 • żylne
 • tętnicze
 • o mieszanej etiologii
• Owrzodzenia cukrzycowe
• Miejsca pobrania przeszczepów
 
Opatrunek TIELLE® może być stosowany pod bandażem 
uciskowym.
 
Środki ostrożności
Opatrunek TIELLE® nie jest wskazany w następujących stanach:
• Oparzenia trzeciego stopnia
• Zmiany z czynnym zapaleniem naczyń, bowiem tego typu 

owrzodzenia wymagają częstszej obserwacji ze strony 
personelu medycznego

Opatrunek TIELLE® może być stosowany przy widocznych oznakach 
zakażenia rany tylko łącznie z odpowiednim leczeniem przyczynowym.

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

Nałożenie opatrunku
Rozmiar opatrunku powinien być tak dobrany, aby centralna, 
wchłaniająca część wystawała około 1 cm poza krawędź rany.
1. Rozerwać opakowanie i wyjąć opatrunek.
2. Częściowo oderwać papierowe osłony opatrunku. Umieścić 

centralną, wchłaniającą część opatrunku nad raną i delikatnie 
docisnąć. 

3. Odrywać osłony chroniące warstwę samoprzylepną po jednej, 
dociskając delikatnie opatrunek do zdrowej skóry.

Zmiana i usuwanie opatrunku
Przy prawidłowym leczeniu rany ważne jest, aby nie dopuścić do 
urazu nienaruszonej skóry.
1. Zmienić opatrunek, gdy wysięk zacznie się zbierać przy 

krawędziach warstwy pianki. Nie dopuścić, aby pod 
opatrunkiem zbierał się wysięk. Opatrunek może być 
pozostawiony na ranie do 7 dni, w zależności od ilości wysięku.

2. Przy zdejmowaniu opatrunku unieść jeden róg i delikatnie 
odciągnąć. W przypadku skóry delikatnej lub podatnej na 
uszkodzenia, można użyć soli fizjologicznej lub wody, by 
odkleić opatrunek. 

Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone.
Nie używać ponownie.
Nie sterylizować ponownie.
Data ważności produktu jest wydrukowana na opakowaniu.
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   Opis produktu
Hydropolimerowy opatrunek samoprzylepny TIELLE® zapewnia 
system kontroli wysięku, przeznaczony do ran z małym i 
umiarkowanym wysiękiem. Jest opatrunkiem o dużej zdolności 
wchłaniania. Materiałem wchłaniającym jest syntetyczny polimer. 
Centralna część opatrunku utrzymuje wilgotne środowisko, które 
przyspiesza gojenie rany i zapewnia optymalne warunki do 
ziarninowania. Podczas stosowania materiał wchłaniający 
rozszerza się, w miarę wchłaniania wysięku. Pozwala to na 
zachowanie wilgotności, która sprzyja procesowi autolitycznego 
oczyszczania rany, co może początkowo powiększyć rozmiary 
rany. Jest to zjawisko normalne, które powinno wystąpić przed 
rozpoczęciem ziarninowania.

Wskazania
Opatrunek TIELLE® wskazany jest do leczenia ran z małym 
i średnim wysiękiem. 
 
Opatrunek TIELLE® powinien być stosowany zgodnie ze 
wskazaniami personelu medycznego w następujących stanach:
• Odleżyny
• Owrzodzenia kończyn dolnych
 • żylne
 • tętnicze
 • o mieszanej etiologii
• Owrzodzenia cukrzycowe
• Miejsca pobrania przeszczepów
 
Opatrunek TIELLE® może być stosowany pod bandażem 
uciskowym.
 
Środki ostrożności
Opatrunek TIELLE® nie jest wskazany w następujących stanach:
• Oparzenia trzeciego stopnia
• Zmiany z czynnym zapaleniem naczyń, bowiem tego typu 

owrzodzenia wymagają częstszej obserwacji ze strony 
personelu medycznego

Opatrunek TIELLE® może być stosowany przy widocznych oznakach 
zakażenia rany tylko łącznie z odpowiednim leczeniem przyczynowym.

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

Nałożenie opatrunku
Rozmiar opatrunku powinien być tak dobrany, aby centralna, 
wchłaniająca część wystawała około 1 cm poza krawędź rany.
1. Rozerwać opakowanie i wyjąć opatrunek.
2. Częściowo oderwać papierowe osłony opatrunku. Umieścić 

centralną, wchłaniającą część opatrunku nad raną i delikatnie 
docisnąć. 

3. Odrywać osłony chroniące warstwę samoprzylepną po jednej, 
dociskając delikatnie opatrunek do zdrowej skóry.

Zmiana i usuwanie opatrunku
Przy prawidłowym leczeniu rany ważne jest, aby nie dopuścić do 
urazu nienaruszonej skóry.
1. Zmienić opatrunek, gdy wysięk zacznie się zbierać przy 

krawędziach warstwy pianki. Nie dopuścić, aby pod 
opatrunkiem zbierał się wysięk. Opatrunek może być 
pozostawiony na ranie do 7 dni, w zależności od ilości wysięku.

2. Przy zdejmowaniu opatrunku unieść jeden róg i delikatnie 
odciągnąć. W przypadku skóry delikatnej lub podatnej na 
uszkodzenia, można użyć soli fizjologicznej lub wody, by 
odkleić opatrunek. 

Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone.
Nie używać ponownie.
Nie sterylizować ponownie.
Data ważności produktu jest wydrukowana na opakowaniu.


