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   Opis produktu
Samoprzylepny opatrunek hydropolimerowy TIELLE® Plus jest 
dynamicznym systemem opatrywania wysięków z 
przepuszczającą warstwą wewnętrzną o wysokich 
właściwościach chłonnych, zapewniającym regulację poziomu 
nawilżenia, przeznaczonym do ran o umiarkowanym i dużym 
wysięku. Podczas stosowania, na skutek wchłaniania wysięku, 
część chłonna opatrunku delikatnie zwiększa swoją objętość. 
Centralna część opatrunku utrzymuje wilgotne środowisko, 
co wspomaga proces gojenia rany, stymulując autolityczne 
oczyszczanie, zapewniając w ten sposób optymalne warunki 
pobudzające ziarninowanie. Może to początkowo zwiększyć 
rozmiar rany, co jest zjawiskiem normalnym, którego można się 
spodziewać przed rozpoczęciem ziarninowania.
 
Wskazania
Opatrunek TIELLE® Plus przeznaczony jest do dostosowania na 
rany o umiarkowanym i dużym wysięku. 
 
Opatrunek TIELLE® Plus należy stosować wyłącznie pod 
kierunkiem lekarza w przypadku następujących wskazań:
• Odleżyny
• Owrzodzenia kończyn dolnych
 • Żylne
 • Tętnicze
 • Etiologia mieszana
• Owrzodzenia cukrzycowe
• Miejsca pobrania przeszczepów
 
Opatrunek TIELLE® Plus może być stosowany pod bandaż 
uciskowy.
 
Środki ostrożności
Opatrunku TIELLE® Plus nie jest wskazany do stosowania w 
następujących przypadkach:
• Poparzenia trzeciego stopnia
• Zmiany związane z czynnym zapaleniem naczyń, gdyż ten 

rodzaj owrzodzenia wymaga częstszych obserwacji przez 
pracownika medycznego.

Opatrunek TIELLE® Plus może być stosowany w przypadkach 
widocznych objawów infekcji w okolicy rany wyłącznie przy 
zastosowaniu odpowiedniego leczenia medycznego źródła infekcji.

SPOSÓB UŻYCIA
Przygotowanie miejsca 
1. Przygotować ranę zgodnie z protokołem leczenia ran.
2. Upewnić się, że skóra wokół rany jest sucha.

Nakładanie opatrunku
Rozmiar opatrunku należy dobrać w ten sposób, aby wysepka 
chłonna wykraczała poza krawędź rany na szerokość około 1 cm.
1. Zdjąć opakowanie i wyjąc opatrunek.
2. Częściowo odkleić papier zabezpieczający po obu stronach 

części kontaktowej opatrunku. Ułożyć opatrunek tak, aby 
wysepka chłonna znajdowała się po środku rany i przyłożyć do 
powierzchni. 

3. Pojedynczo odkleić papier zabezpieczający, jednocześnie 
wygładzając krawędzie opatrunku na nienaruszonej 
powierzchni skóry.

Zmiana i usunięcie opatrunku
W celu zapewnienia prawidłowego leczenia ran konieczne jest 
unikanie uszkodzenia nienaruszonej skóry.
1. Opatrunek należy zmienić, gdy na krawędziach piankowej 

wkładki widoczny jest płyn z rany. Nie należy dopuścić, aby 
wysięk gromadził się pod opatrunkiem. Opatrunek można 
pozostawić na ranie do 7 dni w zależności od ilości wysięku.

2. Aby usunąć opatrunek, należy unieść krawędzie i ostrożnie 
odkleić opatrunek. Na wrażliwej lub kruchej skórze można 
zastosować wodę lub sól fizjologiczną, aby usunąć warstwę 
kleju.

 
Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone.
Nie używać ponownie (produkt jednorazowego użytku).
Nie poddawać ponownej sterylizacji.
Data ważności produktu znajduje się na opakowaniu.



HE    Opis produktu
Samoprzylepny opatrunek hydropolimerowy TIELLE® Plus jest 
dynamicznym systemem opatrywania wysięków z 
przepuszczającą warstwą wewnętrzną o wysokich 
właściwościach chłonnych, zapewniającym regulację poziomu 
nawilżenia, przeznaczonym do ran o umiarkowanym i dużym 
wysięku. Podczas stosowania, na skutek wchłaniania wysięku, 
część chłonna opatrunku delikatnie zwiększa swoją objętość. 
Centralna część opatrunku utrzymuje wilgotne środowisko, 
co wspomaga proces gojenia rany, stymulując autolityczne 
oczyszczanie, zapewniając w ten sposób optymalne warunki 
pobudzające ziarninowanie. Może to początkowo zwiększyć 
rozmiar rany, co jest zjawiskiem normalnym, którego można się 
spodziewać przed rozpoczęciem ziarninowania.
 
Wskazania
Opatrunek TIELLE® Plus przeznaczony jest do dostosowania na 
rany o umiarkowanym i dużym wysięku. 
 
Opatrunek TIELLE® Plus należy stosować wyłącznie pod 
kierunkiem lekarza w przypadku następujących wskazań:
• Odleżyny
• Owrzodzenia kończyn dolnych
 • Żylne
 • Tętnicze
 • Etiologia mieszana
• Owrzodzenia cukrzycowe
• Miejsca pobrania przeszczepów
 
Opatrunek TIELLE® Plus może być stosowany pod bandaż 
uciskowy.
 
Środki ostrożności
Opatrunku TIELLE® Plus nie jest wskazany do stosowania w 
następujących przypadkach:
• Poparzenia trzeciego stopnia
• Zmiany związane z czynnym zapaleniem naczyń, gdyż ten 

rodzaj owrzodzenia wymaga częstszych obserwacji przez 
pracownika medycznego.

Opatrunek TIELLE® Plus może być stosowany w przypadkach 
widocznych objawów infekcji w okolicy rany wyłącznie przy 
zastosowaniu odpowiedniego leczenia medycznego źródła infekcji.

SPOSÓB UŻYCIA
Przygotowanie miejsca 
1. Przygotować ranę zgodnie z protokołem leczenia ran.
2. Upewnić się, że skóra wokół rany jest sucha.

Nakładanie opatrunku
Rozmiar opatrunku należy dobrać w ten sposób, aby wysepka 
chłonna wykraczała poza krawędź rany na szerokość około 1 cm.
1. Zdjąć opakowanie i wyjąc opatrunek.
2. Częściowo odkleić papier zabezpieczający po obu stronach 

części kontaktowej opatrunku. Ułożyć opatrunek tak, aby 
wysepka chłonna znajdowała się po środku rany i przyłożyć do 
powierzchni. 

3. Pojedynczo odkleić papier zabezpieczający, jednocześnie 
wygładzając krawędzie opatrunku na nienaruszonej 
powierzchni skóry.

Zmiana i usunięcie opatrunku
W celu zapewnienia prawidłowego leczenia ran konieczne jest 
unikanie uszkodzenia nienaruszonej skóry.
1. Opatrunek należy zmienić, gdy na krawędziach piankowej 

wkładki widoczny jest płyn z rany. Nie należy dopuścić, aby 
wysięk gromadził się pod opatrunkiem. Opatrunek można 
pozostawić na ranie do 7 dni w zależności od ilości wysięku.

2. Aby usunąć opatrunek, należy unieść krawędzie i ostrożnie 
odkleić opatrunek. Na wrażliwej lub kruchej skórze można 
zastosować wodę lub sól fizjologiczną, aby usunąć warstwę 
kleju.

 
Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone.
Nie używać ponownie (produkt jednorazowego użytku).
Nie poddawać ponownej sterylizacji.
Data ważności produktu znajduje się na opakowaniu.



   Opis produktu
Samoprzylepny opatrunek hydropolimerowy TIELLE® Plus jest 
dynamicznym systemem opatrywania wysięków z 
przepuszczającą warstwą wewnętrzną o wysokich 
właściwościach chłonnych, zapewniającym regulację poziomu 
nawilżenia, przeznaczonym do ran o umiarkowanym i dużym 
wysięku. Podczas stosowania, na skutek wchłaniania wysięku, 
część chłonna opatrunku delikatnie zwiększa swoją objętość. 
Centralna część opatrunku utrzymuje wilgotne środowisko, 
co wspomaga proces gojenia rany, stymulując autolityczne 
oczyszczanie, zapewniając w ten sposób optymalne warunki 
pobudzające ziarninowanie. Może to początkowo zwiększyć 
rozmiar rany, co jest zjawiskiem normalnym, którego można się 
spodziewać przed rozpoczęciem ziarninowania.
 
Wskazania
Opatrunek TIELLE® Plus przeznaczony jest do dostosowania na 
rany o umiarkowanym i dużym wysięku. 
 
Opatrunek TIELLE® Plus należy stosować wyłącznie pod 
kierunkiem lekarza w przypadku następujących wskazań:
• Odleżyny
• Owrzodzenia kończyn dolnych
 • Żylne
 • Tętnicze
 • Etiologia mieszana
• Owrzodzenia cukrzycowe
• Miejsca pobrania przeszczepów
 
Opatrunek TIELLE® Plus może być stosowany pod bandaż 
uciskowy.
 
Środki ostrożności
Opatrunku TIELLE® Plus nie jest wskazany do stosowania w 
następujących przypadkach:
• Poparzenia trzeciego stopnia
• Zmiany związane z czynnym zapaleniem naczyń, gdyż ten 

rodzaj owrzodzenia wymaga częstszych obserwacji przez 
pracownika medycznego.

Opatrunek TIELLE® Plus może być stosowany w przypadkach 
widocznych objawów infekcji w okolicy rany wyłącznie przy 
zastosowaniu odpowiedniego leczenia medycznego źródła infekcji.

SPOSÓB UŻYCIA
Przygotowanie miejsca 
1. Przygotować ranę zgodnie z protokołem leczenia ran.
2. Upewnić się, że skóra wokół rany jest sucha.

Nakładanie opatrunku
Rozmiar opatrunku należy dobrać w ten sposób, aby wysepka 
chłonna wykraczała poza krawędź rany na szerokość około 1 cm.
1. Zdjąć opakowanie i wyjąc opatrunek.
2. Częściowo odkleić papier zabezpieczający po obu stronach 

części kontaktowej opatrunku. Ułożyć opatrunek tak, aby 
wysepka chłonna znajdowała się po środku rany i przyłożyć do 
powierzchni. 

3. Pojedynczo odkleić papier zabezpieczający, jednocześnie 
wygładzając krawędzie opatrunku na nienaruszonej 
powierzchni skóry.

Zmiana i usunięcie opatrunku
W celu zapewnienia prawidłowego leczenia ran konieczne jest 
unikanie uszkodzenia nienaruszonej skóry.
1. Opatrunek należy zmienić, gdy na krawędziach piankowej 

wkładki widoczny jest płyn z rany. Nie należy dopuścić, aby 
wysięk gromadził się pod opatrunkiem. Opatrunek można 
pozostawić na ranie do 7 dni w zależności od ilości wysięku.

2. Aby usunąć opatrunek, należy unieść krawędzie i ostrożnie 
odkleić opatrunek. Na wrażliwej lub kruchej skórze można 
zastosować wodę lub sól fizjologiczną, aby usunąć warstwę 
kleju.

 
Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone.
Nie używać ponownie (produkt jednorazowego użytku).
Nie poddawać ponownej sterylizacji.
Data ważności produktu znajduje się na opakowaniu.



AR    Opis produktu
Samoprzylepny opatrunek hydropolimerowy TIELLE® Plus jest 
dynamicznym systemem opatrywania wysięków z 
przepuszczającą warstwą wewnętrzną o wysokich 
właściwościach chłonnych, zapewniającym regulację poziomu 
nawilżenia, przeznaczonym do ran o umiarkowanym i dużym 
wysięku. Podczas stosowania, na skutek wchłaniania wysięku, 
część chłonna opatrunku delikatnie zwiększa swoją objętość. 
Centralna część opatrunku utrzymuje wilgotne środowisko, 
co wspomaga proces gojenia rany, stymulując autolityczne 
oczyszczanie, zapewniając w ten sposób optymalne warunki 
pobudzające ziarninowanie. Może to początkowo zwiększyć 
rozmiar rany, co jest zjawiskiem normalnym, którego można się 
spodziewać przed rozpoczęciem ziarninowania.
 
Wskazania
Opatrunek TIELLE® Plus przeznaczony jest do dostosowania na 
rany o umiarkowanym i dużym wysięku. 
 
Opatrunek TIELLE® Plus należy stosować wyłącznie pod 
kierunkiem lekarza w przypadku następujących wskazań:
• Odleżyny
• Owrzodzenia kończyn dolnych
 • Żylne
 • Tętnicze
 • Etiologia mieszana
• Owrzodzenia cukrzycowe
• Miejsca pobrania przeszczepów
 
Opatrunek TIELLE® Plus może być stosowany pod bandaż 
uciskowy.
 
Środki ostrożności
Opatrunku TIELLE® Plus nie jest wskazany do stosowania w 
następujących przypadkach:
• Poparzenia trzeciego stopnia
• Zmiany związane z czynnym zapaleniem naczyń, gdyż ten 

rodzaj owrzodzenia wymaga częstszych obserwacji przez 
pracownika medycznego.

Opatrunek TIELLE® Plus może być stosowany w przypadkach 
widocznych objawów infekcji w okolicy rany wyłącznie przy 
zastosowaniu odpowiedniego leczenia medycznego źródła infekcji.

SPOSÓB UŻYCIA
Przygotowanie miejsca 
1. Przygotować ranę zgodnie z protokołem leczenia ran.
2. Upewnić się, że skóra wokół rany jest sucha.

Nakładanie opatrunku
Rozmiar opatrunku należy dobrać w ten sposób, aby wysepka 
chłonna wykraczała poza krawędź rany na szerokość około 1 cm.
1. Zdjąć opakowanie i wyjąc opatrunek.
2. Częściowo odkleić papier zabezpieczający po obu stronach 

części kontaktowej opatrunku. Ułożyć opatrunek tak, aby 
wysepka chłonna znajdowała się po środku rany i przyłożyć do 
powierzchni. 

3. Pojedynczo odkleić papier zabezpieczający, jednocześnie 
wygładzając krawędzie opatrunku na nienaruszonej 
powierzchni skóry.

Zmiana i usunięcie opatrunku
W celu zapewnienia prawidłowego leczenia ran konieczne jest 
unikanie uszkodzenia nienaruszonej skóry.
1. Opatrunek należy zmienić, gdy na krawędziach piankowej 

wkładki widoczny jest płyn z rany. Nie należy dopuścić, aby 
wysięk gromadził się pod opatrunkiem. Opatrunek można 
pozostawić na ranie do 7 dni w zależności od ilości wysięku.

2. Aby usunąć opatrunek, należy unieść krawędzie i ostrożnie 
odkleić opatrunek. Na wrażliwej lub kruchej skórze można 
zastosować wodę lub sól fizjologiczną, aby usunąć warstwę 
kleju.

 
Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone.
Nie używać ponownie (produkt jednorazowego użytku).
Nie poddawać ponownej sterylizacji.
Data ważności produktu znajduje się na opakowaniu.



   Opis produktu
Samoprzylepny opatrunek hydropolimerowy TIELLE® Plus jest 
dynamicznym systemem opatrywania wysięków z 
przepuszczającą warstwą wewnętrzną o wysokich 
właściwościach chłonnych, zapewniającym regulację poziomu 
nawilżenia, przeznaczonym do ran o umiarkowanym i dużym 
wysięku. Podczas stosowania, na skutek wchłaniania wysięku, 
część chłonna opatrunku delikatnie zwiększa swoją objętość. 
Centralna część opatrunku utrzymuje wilgotne środowisko, 
co wspomaga proces gojenia rany, stymulując autolityczne 
oczyszczanie, zapewniając w ten sposób optymalne warunki 
pobudzające ziarninowanie. Może to początkowo zwiększyć 
rozmiar rany, co jest zjawiskiem normalnym, którego można się 
spodziewać przed rozpoczęciem ziarninowania.
 
Wskazania
Opatrunek TIELLE® Plus przeznaczony jest do dostosowania na 
rany o umiarkowanym i dużym wysięku. 
 
Opatrunek TIELLE® Plus należy stosować wyłącznie pod 
kierunkiem lekarza w przypadku następujących wskazań:
• Odleżyny
• Owrzodzenia kończyn dolnych
 • Żylne
 • Tętnicze
 • Etiologia mieszana
• Owrzodzenia cukrzycowe
• Miejsca pobrania przeszczepów
 
Opatrunek TIELLE® Plus może być stosowany pod bandaż 
uciskowy.
 
Środki ostrożności
Opatrunku TIELLE® Plus nie jest wskazany do stosowania w 
następujących przypadkach:
• Poparzenia trzeciego stopnia
• Zmiany związane z czynnym zapaleniem naczyń, gdyż ten 

rodzaj owrzodzenia wymaga częstszych obserwacji przez 
pracownika medycznego.

Opatrunek TIELLE® Plus może być stosowany w przypadkach 
widocznych objawów infekcji w okolicy rany wyłącznie przy 
zastosowaniu odpowiedniego leczenia medycznego źródła infekcji.

SPOSÓB UŻYCIA
Przygotowanie miejsca 
1. Przygotować ranę zgodnie z protokołem leczenia ran.
2. Upewnić się, że skóra wokół rany jest sucha.

Nakładanie opatrunku
Rozmiar opatrunku należy dobrać w ten sposób, aby wysepka 
chłonna wykraczała poza krawędź rany na szerokość około 1 cm.
1. Zdjąć opakowanie i wyjąc opatrunek.
2. Częściowo odkleić papier zabezpieczający po obu stronach 

części kontaktowej opatrunku. Ułożyć opatrunek tak, aby 
wysepka chłonna znajdowała się po środku rany i przyłożyć do 
powierzchni. 

3. Pojedynczo odkleić papier zabezpieczający, jednocześnie 
wygładzając krawędzie opatrunku na nienaruszonej 
powierzchni skóry.

Zmiana i usunięcie opatrunku
W celu zapewnienia prawidłowego leczenia ran konieczne jest 
unikanie uszkodzenia nienaruszonej skóry.
1. Opatrunek należy zmienić, gdy na krawędziach piankowej 

wkładki widoczny jest płyn z rany. Nie należy dopuścić, aby 
wysięk gromadził się pod opatrunkiem. Opatrunek można 
pozostawić na ranie do 7 dni w zależności od ilości wysięku.

2. Aby usunąć opatrunek, należy unieść krawędzie i ostrożnie 
odkleić opatrunek. Na wrażliwej lub kruchej skórze można 
zastosować wodę lub sól fizjologiczną, aby usunąć warstwę 
kleju.

 
Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone.
Nie używać ponownie (produkt jednorazowego użytku).
Nie poddawać ponownej sterylizacji.
Data ważności produktu znajduje się na opakowaniu.



   Opis produktu
Samoprzylepny opatrunek hydropolimerowy TIELLE® Plus jest 
dynamicznym systemem opatrywania wysięków z 
przepuszczającą warstwą wewnętrzną o wysokich 
właściwościach chłonnych, zapewniającym regulację poziomu 
nawilżenia, przeznaczonym do ran o umiarkowanym i dużym 
wysięku. Podczas stosowania, na skutek wchłaniania wysięku, 
część chłonna opatrunku delikatnie zwiększa swoją objętość. 
Centralna część opatrunku utrzymuje wilgotne środowisko, 
co wspomaga proces gojenia rany, stymulując autolityczne 
oczyszczanie, zapewniając w ten sposób optymalne warunki 
pobudzające ziarninowanie. Może to początkowo zwiększyć 
rozmiar rany, co jest zjawiskiem normalnym, którego można się 
spodziewać przed rozpoczęciem ziarninowania.
 
Wskazania
Opatrunek TIELLE® Plus przeznaczony jest do dostosowania na 
rany o umiarkowanym i dużym wysięku. 
 
Opatrunek TIELLE® Plus należy stosować wyłącznie pod 
kierunkiem lekarza w przypadku następujących wskazań:
• Odleżyny
• Owrzodzenia kończyn dolnych
 • Żylne
 • Tętnicze
 • Etiologia mieszana
• Owrzodzenia cukrzycowe
• Miejsca pobrania przeszczepów
 
Opatrunek TIELLE® Plus może być stosowany pod bandaż 
uciskowy.
 
Środki ostrożności
Opatrunku TIELLE® Plus nie jest wskazany do stosowania w 
następujących przypadkach:
• Poparzenia trzeciego stopnia
• Zmiany związane z czynnym zapaleniem naczyń, gdyż ten 

rodzaj owrzodzenia wymaga częstszych obserwacji przez 
pracownika medycznego.

PL

Opatrunek TIELLE® Plus może być stosowany w przypadkach 
widocznych objawów infekcji w okolicy rany wyłącznie przy 
zastosowaniu odpowiedniego leczenia medycznego źródła infekcji.

SPOSÓB UŻYCIA
Przygotowanie miejsca 
1. Przygotować ranę zgodnie z protokołem leczenia ran.
2. Upewnić się, że skóra wokół rany jest sucha.

Nakładanie opatrunku
Rozmiar opatrunku należy dobrać w ten sposób, aby wysepka 
chłonna wykraczała poza krawędź rany na szerokość około 1 cm.
1. Zdjąć opakowanie i wyjąc opatrunek.
2. Częściowo odkleić papier zabezpieczający po obu stronach 

części kontaktowej opatrunku. Ułożyć opatrunek tak, aby 
wysepka chłonna znajdowała się po środku rany i przyłożyć do 
powierzchni. 

3. Pojedynczo odkleić papier zabezpieczający, jednocześnie 
wygładzając krawędzie opatrunku na nienaruszonej 
powierzchni skóry.

Zmiana i usunięcie opatrunku
W celu zapewnienia prawidłowego leczenia ran konieczne jest 
unikanie uszkodzenia nienaruszonej skóry.
1. Opatrunek należy zmienić, gdy na krawędziach piankowej 

wkładki widoczny jest płyn z rany. Nie należy dopuścić, aby 
wysięk gromadził się pod opatrunkiem. Opatrunek można 
pozostawić na ranie do 7 dni w zależności od ilości wysięku.

2. Aby usunąć opatrunek, należy unieść krawędzie i ostrożnie 
odkleić opatrunek. Na wrażliwej lub kruchej skórze można 
zastosować wodę lub sól fizjologiczną, aby usunąć warstwę 
kleju.

 
Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone.
Nie używać ponownie (produkt jednorazowego użytku).
Nie poddawać ponownej sterylizacji.
Data ważności produktu znajduje się na opakowaniu.



   Opis produktu
Samoprzylepny opatrunek hydropolimerowy TIELLE® Plus jest 
dynamicznym systemem opatrywania wysięków z 
przepuszczającą warstwą wewnętrzną o wysokich 
właściwościach chłonnych, zapewniającym regulację poziomu 
nawilżenia, przeznaczonym do ran o umiarkowanym i dużym 
wysięku. Podczas stosowania, na skutek wchłaniania wysięku, 
część chłonna opatrunku delikatnie zwiększa swoją objętość. 
Centralna część opatrunku utrzymuje wilgotne środowisko, 
co wspomaga proces gojenia rany, stymulując autolityczne 
oczyszczanie, zapewniając w ten sposób optymalne warunki 
pobudzające ziarninowanie. Może to początkowo zwiększyć 
rozmiar rany, co jest zjawiskiem normalnym, którego można się 
spodziewać przed rozpoczęciem ziarninowania.
 
Wskazania
Opatrunek TIELLE® Plus przeznaczony jest do dostosowania na 
rany o umiarkowanym i dużym wysięku. 
 
Opatrunek TIELLE® Plus należy stosować wyłącznie pod 
kierunkiem lekarza w przypadku następujących wskazań:
• Odleżyny
• Owrzodzenia kończyn dolnych
 • Żylne
 • Tętnicze
 • Etiologia mieszana
• Owrzodzenia cukrzycowe
• Miejsca pobrania przeszczepów
 
Opatrunek TIELLE® Plus może być stosowany pod bandaż 
uciskowy.
 
Środki ostrożności
Opatrunku TIELLE® Plus nie jest wskazany do stosowania w 
następujących przypadkach:
• Poparzenia trzeciego stopnia
• Zmiany związane z czynnym zapaleniem naczyń, gdyż ten 

rodzaj owrzodzenia wymaga częstszych obserwacji przez 
pracownika medycznego.

Opatrunek TIELLE® Plus może być stosowany w przypadkach 
widocznych objawów infekcji w okolicy rany wyłącznie przy 
zastosowaniu odpowiedniego leczenia medycznego źródła infekcji.

SPOSÓB UŻYCIA
Przygotowanie miejsca 
1. Przygotować ranę zgodnie z protokołem leczenia ran.
2. Upewnić się, że skóra wokół rany jest sucha.

Nakładanie opatrunku
Rozmiar opatrunku należy dobrać w ten sposób, aby wysepka 
chłonna wykraczała poza krawędź rany na szerokość około 1 cm.
1. Zdjąć opakowanie i wyjąc opatrunek.
2. Częściowo odkleić papier zabezpieczający po obu stronach 

części kontaktowej opatrunku. Ułożyć opatrunek tak, aby 
wysepka chłonna znajdowała się po środku rany i przyłożyć do 
powierzchni. 

3. Pojedynczo odkleić papier zabezpieczający, jednocześnie 
wygładzając krawędzie opatrunku na nienaruszonej 
powierzchni skóry.

Zmiana i usunięcie opatrunku
W celu zapewnienia prawidłowego leczenia ran konieczne jest 
unikanie uszkodzenia nienaruszonej skóry.
1. Opatrunek należy zmienić, gdy na krawędziach piankowej 

wkładki widoczny jest płyn z rany. Nie należy dopuścić, aby 
wysięk gromadził się pod opatrunkiem. Opatrunek można 
pozostawić na ranie do 7 dni w zależności od ilości wysięku.

2. Aby usunąć opatrunek, należy unieść krawędzie i ostrożnie 
odkleić opatrunek. Na wrażliwej lub kruchej skórze można 
zastosować wodę lub sól fizjologiczną, aby usunąć warstwę 
kleju.

 
Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone.
Nie używać ponownie (produkt jednorazowego użytku).
Nie poddawać ponownej sterylizacji.
Data ważności produktu znajduje się na opakowaniu.
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Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone.

Nie używać ponownie (produkt jednorazowego użytku).

Nie poddawać ponownej sterylizacji.

   Opis produktu
Samoprzylepny opatrunek hydropolimerowy TIELLE® Plus jest 
dynamicznym systemem opatrywania wysięków z 
przepuszczającą warstwą wewnętrzną o wysokich 
właściwościach chłonnych, zapewniającym regulację poziomu 
nawilżenia, przeznaczonym do ran o umiarkowanym i dużym 
wysięku. Podczas stosowania, na skutek wchłaniania wysięku, 
część chłonna opatrunku delikatnie zwiększa swoją objętość. 
Centralna część opatrunku utrzymuje wilgotne środowisko, 
co wspomaga proces gojenia rany, stymulując autolityczne 
oczyszczanie, zapewniając w ten sposób optymalne warunki 
pobudzające ziarninowanie. Może to początkowo zwiększyć 
rozmiar rany, co jest zjawiskiem normalnym, którego można się 
spodziewać przed rozpoczęciem ziarninowania.
 
Wskazania
Opatrunek TIELLE® Plus przeznaczony jest do dostosowania na 
rany o umiarkowanym i dużym wysięku. 
 
Opatrunek TIELLE® Plus należy stosować wyłącznie pod 
kierunkiem lekarza w przypadku następujących wskazań:
• Odleżyny
• Owrzodzenia kończyn dolnych
 • Żylne
 • Tętnicze
 • Etiologia mieszana
• Owrzodzenia cukrzycowe
• Miejsca pobrania przeszczepów
 
Opatrunek TIELLE® Plus może być stosowany pod bandaż 
uciskowy.
 
Środki ostrożności
Opatrunku TIELLE® Plus nie jest wskazany do stosowania w 
następujących przypadkach:
• Poparzenia trzeciego stopnia
• Zmiany związane z czynnym zapaleniem naczyń, gdyż ten 

rodzaj owrzodzenia wymaga częstszych obserwacji przez 
pracownika medycznego.

Opatrunek TIELLE® Plus może być stosowany w przypadkach 
widocznych objawów infekcji w okolicy rany wyłącznie przy 
zastosowaniu odpowiedniego leczenia medycznego źródła infekcji.

SPOSÓB UŻYCIA
Przygotowanie miejsca 
1. Przygotować ranę zgodnie z protokołem leczenia ran.
2. Upewnić się, że skóra wokół rany jest sucha.

Nakładanie opatrunku
Rozmiar opatrunku należy dobrać w ten sposób, aby wysepka 
chłonna wykraczała poza krawędź rany na szerokość około 1 cm.
1. Zdjąć opakowanie i wyjąc opatrunek.
2. Częściowo odkleić papier zabezpieczający po obu stronach 

części kontaktowej opatrunku. Ułożyć opatrunek tak, aby 
wysepka chłonna znajdowała się po środku rany i przyłożyć do 
powierzchni. 

3. Pojedynczo odkleić papier zabezpieczający, jednocześnie 
wygładzając krawędzie opatrunku na nienaruszonej 
powierzchni skóry.

Zmiana i usunięcie opatrunku
W celu zapewnienia prawidłowego leczenia ran konieczne jest 
unikanie uszkodzenia nienaruszonej skóry.
1. Opatrunek należy zmienić, gdy na krawędziach piankowej 

wkładki widoczny jest płyn z rany. Nie należy dopuścić, aby 
wysięk gromadził się pod opatrunkiem. Opatrunek można 
pozostawić na ranie do 7 dni w zależności od ilości wysięku.

2. Aby usunąć opatrunek, należy unieść krawędzie i ostrożnie 
odkleić opatrunek. Na wrażliwej lub kruchej skórze można 
zastosować wodę lub sól fizjologiczną, aby usunąć warstwę 
kleju.

 
Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone.
Nie używać ponownie (produkt jednorazowego użytku).
Nie poddawać ponownej sterylizacji.
Data ważności produktu znajduje się 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
Samoprzylepny opatrunek hydropolimerowy TIELLE® Plus jest 
dynamicznym systemem opatrywania wysięków z 
przepuszczającą warstwą wewnętrzną o wysokich 
właściwościach chłonnych, zapewniającym regulację poziomu 
nawilżenia, przeznaczonym do ran o umiarkowanym i dużym 
wysięku. Podczas stosowania, na skutek wchłaniania wysięku, 
część chłonna opatrunku delikatnie zwiększa swoją objętość. 
Centralna część opatrunku utrzymuje wilgotne środowisko, 
co wspomaga proces gojenia rany, stymulując autolityczne 
oczyszczanie, zapewniając w ten sposób optymalne warunki 
pobudzające ziarninowanie. Może to początkowo zwiększyć 
rozmiar rany, co jest zjawiskiem normalnym, którego można się 
spodziewać przed rozpoczęciem ziarninowania.
 
Wskazania
Opatrunek TIELLE® Plus przeznaczony jest do dostosowania na 
rany o umiarkowanym i dużym wysięku. 
 
Opatrunek TIELLE® Plus należy stosować wyłącznie pod 
kierunkiem lekarza w przypadku następujących wskazań:
• Odleżyny
• Owrzodzenia kończyn dolnych
 • Żylne
 • Tętnicze
 • Etiologia mieszana
• Owrzodzenia cukrzycowe
• Miejsca pobrania przeszczepów
 
Opatrunek TIELLE® Plus może być stosowany pod bandaż 
uciskowy.
 
Środki ostrożności
Opatrunku TIELLE® Plus nie jest wskazany do stosowania w 
następujących przypadkach:
• Poparzenia trzeciego stopnia
• Zmiany związane z czynnym zapaleniem naczyń, gdyż ten 

rodzaj owrzodzenia wymaga częstszych obserwacji przez 
pracownika medycznego.

Opatrunek TIELLE® Plus może być stosowany w przypadkach 
widocznych objawów infekcji w okolicy rany wyłącznie przy 
zastosowaniu odpowiedniego leczenia medycznego źródła infekcji.

SPOSÓB UŻYCIA
Przygotowanie miejsca 
1. Przygotować ranę zgodnie z protokołem leczenia ran.
2. Upewnić się, że skóra wokół rany jest sucha.

Nakładanie opatrunku
Rozmiar opatrunku należy dobrać w ten sposób, aby wysepka 
chłonna wykraczała poza krawędź rany na szerokość około 1 cm.
1. Zdjąć opakowanie i wyjąc opatrunek.
2. Częściowo odkleić papier zabezpieczający po obu stronach 

części kontaktowej opatrunku. Ułożyć opatrunek tak, aby 
wysepka chłonna znajdowała się po środku rany i przyłożyć do 
powierzchni. 

3. Pojedynczo odkleić papier zabezpieczający, jednocześnie 
wygładzając krawędzie opatrunku na nienaruszonej 
powierzchni skóry.

Zmiana i usunięcie opatrunku
W celu zapewnienia prawidłowego leczenia ran konieczne jest 
unikanie uszkodzenia nienaruszonej skóry.
1. Opatrunek należy zmienić, gdy na krawędziach piankowej 

wkładki widoczny jest płyn z rany. Nie należy dopuścić, aby 
wysięk gromadził się pod opatrunkiem. Opatrunek można 
pozostawić na ranie do 7 dni w zależności od ilości wysięku.

2. Aby usunąć opatrunek, należy unieść krawędzie i ostrożnie 
odkleić opatrunek. Na wrażliwej lub kruchej skórze można 
zastosować wodę lub sól fizjologiczną, aby usunąć warstwę 
kleju.

 
Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone.
Nie używać ponownie (produkt jednorazowego użytku).
Nie poddawać ponownej sterylizacji.
Data ważności produktu znajduje się na opakowaniu.



   Opis produktu
Samoprzylepny opatrunek hydropolimerowy TIELLE® Plus jest 
dynamicznym systemem opatrywania wysięków z 
przepuszczającą warstwą wewnętrzną o wysokich 
właściwościach chłonnych, zapewniającym regulację poziomu 
nawilżenia, przeznaczonym do ran o umiarkowanym i dużym 
wysięku. Podczas stosowania, na skutek wchłaniania wysięku, 
część chłonna opatrunku delikatnie zwiększa swoją objętość. 
Centralna część opatrunku utrzymuje wilgotne środowisko, 
co wspomaga proces gojenia rany, stymulując autolityczne 
oczyszczanie, zapewniając w ten sposób optymalne warunki 
pobudzające ziarninowanie. Może to początkowo zwiększyć 
rozmiar rany, co jest zjawiskiem normalnym, którego można się 
spodziewać przed rozpoczęciem ziarninowania.
 
Wskazania
Opatrunek TIELLE® Plus przeznaczony jest do dostosowania na 
rany o umiarkowanym i dużym wysięku. 
 
Opatrunek TIELLE® Plus należy stosować wyłącznie pod 
kierunkiem lekarza w przypadku następujących wskazań:
• Odleżyny
• Owrzodzenia kończyn dolnych
 • Żylne
 • Tętnicze
 • Etiologia mieszana
• Owrzodzenia cukrzycowe
• Miejsca pobrania przeszczepów
 
Opatrunek TIELLE® Plus może być stosowany pod bandaż 
uciskowy.
 
Środki ostrożności
Opatrunku TIELLE® Plus nie jest wskazany do stosowania w 
następujących przypadkach:
• Poparzenia trzeciego stopnia
• Zmiany związane z czynnym zapaleniem naczyń, gdyż ten 

rodzaj owrzodzenia wymaga częstszych obserwacji przez 
pracownika medycznego.

Opatrunek TIELLE® Plus może być stosowany w przypadkach 
widocznych objawów infekcji w okolicy rany wyłącznie przy 
zastosowaniu odpowiedniego leczenia medycznego źródła infekcji.

SPOSÓB UŻYCIA
Przygotowanie miejsca 
1. Przygotować ranę zgodnie z protokołem leczenia ran.
2. Upewnić się, że skóra wokół rany jest sucha.

Nakładanie opatrunku
Rozmiar opatrunku należy dobrać w ten sposób, aby wysepka 
chłonna wykraczała poza krawędź rany na szerokość około 1 cm.
1. Zdjąć opakowanie i wyjąc opatrunek.
2. Częściowo odkleić papier zabezpieczający po obu stronach 

części kontaktowej opatrunku. Ułożyć opatrunek tak, aby 
wysepka chłonna znajdowała się po środku rany i przyłożyć do 
powierzchni. 

3. Pojedynczo odkleić papier zabezpieczający, jednocześnie 
wygładzając krawędzie opatrunku na nienaruszonej 
powierzchni skóry.

Zmiana i usunięcie opatrunku
W celu zapewnienia prawidłowego leczenia ran konieczne jest 
unikanie uszkodzenia nienaruszonej skóry.
1. Opatrunek należy zmienić, gdy na krawędziach piankowej 

wkładki widoczny jest płyn z rany. Nie należy dopuścić, aby 
wysięk gromadził się pod opatrunkiem. Opatrunek można 
pozostawić na ranie do 7 dni w zależności od ilości wysięku.

2. Aby usunąć opatrunek, należy unieść krawędzie i ostrożnie 
odkleić opatrunek. Na wrażliwej lub kruchej skórze można 
zastosować wodę lub sól fizjologiczną, aby usunąć warstwę 
kleju.

 
Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone.
Nie używać ponownie (produkt jednorazowego użytku).
Nie poddawać ponownej sterylizacji.
Data ważności produktu znajduje się na opakowaniu.

Zużyć przed.

Numer katalogowy.

Ostrzeżenie.

Znak CE i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej.



Producent.

Patrz instrukcja użycia w zależności od poziomu wysięku.

   Opis produktu
Samoprzylepny opatrunek hydropolimerowy TIELLE® Plus jest 
dynamicznym systemem opatrywania wysięków z 
przepuszczającą warstwą wewnętrzną o wysokich 
właściwościach chłonnych, zapewniającym regulację poziomu 
nawilżenia, przeznaczonym do ran o umiarkowanym i dużym 
wysięku. Podczas stosowania, na skutek wchłaniania wysięku, 
część chłonna opatrunku delikatnie zwiększa swoją objętość. 
Centralna część opatrunku utrzymuje wilgotne środowisko, 
co wspomaga proces gojenia rany, stymulując autolityczne 
oczyszczanie, zapewniając w ten sposób optymalne warunki 
pobudzające ziarninowanie. Może to początkowo zwiększyć 
rozmiar rany, co jest zjawiskiem normalnym, którego można się 
spodziewać przed rozpoczęciem ziarninowania.
 
Wskazania
Opatrunek TIELLE® Plus przeznaczony jest do dostosowania na 
rany o umiarkowanym i dużym wysięku. 
 
Opatrunek TIELLE® Plus należy stosować wyłącznie pod 
kierunkiem lekarza w przypadku następujących wskazań:
• Odleżyny
• Owrzodzenia kończyn dolnych
 • Żylne
 • Tętnicze
 • Etiologia mieszana
• Owrzodzenia cukrzycowe
• Miejsca pobrania przeszczepów
 
Opatrunek TIELLE® Plus może być stosowany pod bandaż 
uciskowy.
 
Środki ostrożności
Opatrunku TIELLE® Plus nie jest wskazany do stosowania w 
następujących przypadkach:
• Poparzenia trzeciego stopnia
• Zmiany związane z czynnym zapaleniem naczyń, gdyż ten 

rodzaj owrzodzenia wymaga częstszych obserwacji przez 
pracownika medycznego.

Opatrunek TIELLE® Plus może być stosowany w przypadkach 
widocznych objawów infekcji w okolicy rany wyłącznie przy 
zastosowaniu odpowiedniego leczenia medycznego źródła infekcji.

SPOSÓB UŻYCIA
Przygotowanie miejsca 
1. Przygotować ranę zgodnie z protokołem leczenia ran.
2. Upewnić się, że skóra wokół rany jest sucha.

Nakładanie opatrunku
Rozmiar opatrunku należy dobrać w ten sposób, aby wysepka 
chłonna wykraczała poza krawędź rany na szerokość około 1 cm.
1. Zdjąć opakowanie i wyjąc opatrunek.
2. Częściowo odkleić papier zabezpieczający po obu stronach 

części kontaktowej opatrunku. Ułożyć opatrunek tak, aby 
wysepka chłonna znajdowała się po środku rany i przyłożyć do 
powierzchni. 

3. Pojedynczo odkleić papier zabezpieczający, jednocześnie 
wygładzając krawędzie opatrunku na nienaruszonej 
powierzchni skóry.

Zmiana i usunięcie opatrunku
W celu zapewnienia prawidłowego leczenia ran konieczne jest 
unikanie uszkodzenia nienaruszonej skóry.
1. Opatrunek należy zmienić, gdy na krawędziach piankowej 

wkładki widoczny jest płyn z rany. Nie należy dopuścić, aby 
wysięk gromadził się pod opatrunkiem. Opatrunek można 
pozostawić na ranie do 7 dni w zależności od ilości wysięku.

2. Aby usunąć opatrunek, należy unieść krawędzie i ostrożnie 
odkleić opatrunek. Na wrażliwej lub kruchej skórze można 
zastosować wodę lub sól fizjologiczną, aby usunąć warstwę 
kleju.

 
Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone.
Nie używać ponownie (produkt jednorazowego użytku).
Nie poddawać ponownej sterylizacji.
Data ważności produktu znajduje się na opakowaniu.
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   Opis produktu
Samoprzylepny opatrunek hydropolimerowy TIELLE® Plus jest 
dynamicznym systemem opatrywania wysięków z 
przepuszczającą warstwą wewnętrzną o wysokich 
właściwościach chłonnych, zapewniającym regulację poziomu 
nawilżenia, przeznaczonym do ran o umiarkowanym i dużym 
wysięku. Podczas stosowania, na skutek wchłaniania wysięku, 
część chłonna opatrunku delikatnie zwiększa swoją objętość. 
Centralna część opatrunku utrzymuje wilgotne środowisko, 
co wspomaga proces gojenia rany, stymulując autolityczne 
oczyszczanie, zapewniając w ten sposób optymalne warunki 
pobudzające ziarninowanie. Może to początkowo zwiększyć 
rozmiar rany, co jest zjawiskiem normalnym, którego można się 
spodziewać przed rozpoczęciem ziarninowania.
 
Wskazania
Opatrunek TIELLE® Plus przeznaczony jest do dostosowania na 
rany o umiarkowanym i dużym wysięku. 
 
Opatrunek TIELLE® Plus należy stosować wyłącznie pod 
kierunkiem lekarza w przypadku następujących wskazań:
• Odleżyny
• Owrzodzenia kończyn dolnych
 • Żylne
 • Tętnicze
 • Etiologia mieszana
• Owrzodzenia cukrzycowe
• Miejsca pobrania przeszczepów
 
Opatrunek TIELLE® Plus może być stosowany pod bandaż 
uciskowy.
 
Środki ostrożności
Opatrunku TIELLE® Plus nie jest wskazany do stosowania w 
następujących przypadkach:
• Poparzenia trzeciego stopnia
• Zmiany związane z czynnym zapaleniem naczyń, gdyż ten 

rodzaj owrzodzenia wymaga częstszych obserwacji przez 
pracownika medycznego.

Opatrunek TIELLE® Plus może być stosowany w przypadkach 
widocznych objawów infekcji w okolicy rany wyłącznie przy 
zastosowaniu odpowiedniego leczenia medycznego źródła infekcji.

SPOSÓB UŻYCIA
Przygotowanie miejsca 
1. Przygotować ranę zgodnie z protokołem leczenia ran.
2. Upewnić się, że skóra wokół rany jest sucha.

Nakładanie opatrunku
Rozmiar opatrunku należy dobrać w ten sposób, aby wysepka 
chłonna wykraczała poza krawędź rany na szerokość około 1 cm.
1. Zdjąć opakowanie i wyjąc opatrunek.
2. Częściowo odkleić papier zabezpieczający po obu stronach 

części kontaktowej opatrunku. Ułożyć opatrunek tak, aby 
wysepka chłonna znajdowała się po środku rany i przyłożyć do 
powierzchni. 

3. Pojedynczo odkleić papier zabezpieczający, jednocześnie 
wygładzając krawędzie opatrunku na nienaruszonej 
powierzchni skóry.

Zmiana i usunięcie opatrunku
W celu zapewnienia prawidłowego leczenia ran konieczne jest 
unikanie uszkodzenia nienaruszonej skóry.
1. Opatrunek należy zmienić, gdy na krawędziach piankowej 

wkładki widoczny jest płyn z rany. Nie należy dopuścić, aby 
wysięk gromadził się pod opatrunkiem. Opatrunek można 
pozostawić na ranie do 7 dni w zależności od ilości wysięku.

2. Aby usunąć opatrunek, należy unieść krawędzie i ostrożnie 
odkleić opatrunek. Na wrażliwej lub kruchej skórze można 
zastosować wodę lub sól fizjologiczną, aby usunąć warstwę 
kleju.

 
Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone.
Nie używać ponownie (produkt jednorazowego użytku).
Nie poddawać ponownej sterylizacji.
Data ważności produktu znajduje się na opakowaniu.


