
 

Obecně se předpokládá, že mikroorganismy osídlují různé typy ran.Jejich dekontaminace, důkladné vyčištění rány a ošetření 
životaschopné tkáně je důležité, aby se zabránilo infekci a byla zajištěna optimální podpora procesu hojení.

ActiMaris® Sensitiv – roztok na výplach a hojení ran (300 ml nebo 1000 ml)

Obecné informace: k výplachu, bezbolestné desinfekci, snížení zánětu a urychlení hojení akutních a chronických ran na kůži i 
sliznici a popálenin 1. a 2. stupně. ActiMaris® Sensitiv roztok je vhodný k použití i na citlivou kůži a sliznice dutiny ústní, nosní a 
genitálií. Určen i pro děti a kojence.

1. Složení přípravku:
ActiMaris® Sensitiv roztok obsahuje aktivní singletový kyslík (1O2), mořskou sůl a ionizovanou zásaditou vodu.

Aktivní kyslík účinně a bez poškození tkáně eliminuje patogenní mikroorganismy (bakterie, viry, plísně). Oxidační efekt 
singletového kyslíku (1O2) výrazně neutralizuje zápach rány.

Alkalické pH podporuje kontrolované uvolňování aktivního kyslíku pomocí hydroxylových (OH) skupin - jako součást přirozeně 
vyváženého oxidačně-redukčního systému.

Mořská sůl obsahuje chlorid sodný jako hlavní složku a více než 80 dalších prvků (hořčík, draslík, vápník, síru, železo a nezbytné 
stopové množství jódu, zinku, manganu a selenu). Stejně jako v mořské vodě, i v ActiMaris® Sensitiv roztoku jsou tyto prvky 
přítomny v přírodní komplexní sloučenině a ve fyziologicky správných koncentracích, takže příznivě ovlivňují děje na buněčné 
úrovni a metabolismus rány.

Zvýšená slanost ActiMaris® Sensitiv způsobuje optimální hyper-osmotický efekt, který podporuje rychlé zmenšení otoku.

2. Oblasti použití:
ActiMaris® Sensitiv roztok je vhodný:
K výplachu, desinfekci, snížení zánětu a urychlení hojení

• akutních mechanických ran (odřeniny, řezné, tržné rány, puchýře, opruzeniny, bodnutí hmyzem)
• zánětlivých procesů na kůži a sliznici (afty, akné, opary, plísňové infekce, záněty dutiny ústní, dásní, zvukovodu)
• čerstvých pooperačních ran a jizev
• chronických ran (bércové a diabetické vředy, infekční rány, píštěle, dekubity)
• termických a chemických ran (popáleniny 1. a 2. stupně)
• vstupních míst katetrů, PEG trubic a drénů

K peroperačnímu čištění a oplachování ran.
Ke zvlhčení a změkčení obvazového materiálu a krytí ran při jeho výměně nebo pokud je přilepeno k ráně.
K dekontaminaci těla při pozitivním nálezu MRSA, VRE.

3. Instrukce k použití
ActiMaris® Sensitiv roztok se uchovává při pokojové teplotě. Při ošetření velmi bolestivých ran jej lze zahřát na tělesnou teplotu (37° C).

Doba trvání a četnost aplikace by měly být přizpůsobeny stavu rány. V aplikaci je třeba pokračovat, dokud všechny povlaky 
a nekrózy nejsou snadno odstranitelné a rána není opticky čistá.
V závislosti na stavu rány, indikaci a fázi hojení se výměna obvazů provádí minimálně 1x – 2x denně. V případě obtížně 
odstranitelných obvazů a krytí se doporučuje navlhčit je roztokem ActiMaris® Sensitiv na dobu alespoň 5 minut, aby se daly 
snadněji odstranit bez poškození nově vytvořené tkáně.
Po vyčištění a výplachu rány lze k jejímu krytí použít sterilní obvaz, tkaninu navlhčenou ActiMaris® Sensitiv roztokem.
Doba trvání aplikace by se měla přizpůsobit tloušťce a pevnosti fibrinu, mikrobiální kolonizaci, maceraci (změknutí) okrajů rány 
nebo podráždění okolí:

• Stabilní prostředí a okolí rány bez přítomnosti mikroorganizmů -> doporučený čas aplikace 5-10 minut.
• Fibrinový povlak, bez přítomnosti mikroorganismů, macerace a podráždění na okrajích rány -> doporučený čas aplikace 15 minut.
• Fibrinem pokryté, páchnoucí rány, s přítomností bakterií -> doporučený čas aplikace 20 minut.

Doporučená dopa aplikace při výplachu dutiny ústní je alespoň 30 sekund.

4. Tkáňová tolerance a bio-kompatibilita
ActiMaris® Sensitiv roztok je díky svému přírodnímu složení dobře tolerovaný, vhodný k dlouhodobému použití i na citlivou 
a podrážděnou kůži nebo sliznici. Nezpůsobuje podráždění a přecitlivělost. Podporuje tkáňovou granulaci a epitelizaci. 
Dermatologicky bezpečný.

5. Vedlejší účinky
Žádné vedlejší účinky nejsou známy a přítomny. Barevné textilie mohou změnit barvu, pokud se dostanou do kontaktu 
s roztokem ActiMaris® Sensitiv.

6. Kontraindikace:
ActiMaris® Sensitiv roztok nepoužívejte při známé přecitlivělosti nebo podezření na alergii na kteroukoliv složku přípravku.

Česky



7. Omezení použití:
Těhotenství a laktace: Nejsou známy žádné případy mutagenních nebo embryotoxických účinků. Z důvodu nedostatku studií 
a dlouhodobých zkušeností s působením na těhotné a kojící ženy by se měl ActiMaris® Sensitiv roztok použít jen po předchozím 
lékařském zvážení rizik a přínosů.
Kojenci a novorozenci: Před použitím přípravku ActiMaris® Sensitiv roztok se poraďte s lékařem.

8. Interakce
ActiMaris® Sensitiv roztok účinkuje na základě oxidace aktivních složek kyslíku.

ActiMaris® Sensitiv roztok by neměl být míchán nebo používán v kombinaci s látkami obsahujícími stříbro, biguanid, taurolidin 
nebo jód. To platí rovněž u případného zvlhčování obvazů a krytí ran: zde lze použít jen sterilní, neaktivní obvazové materiály, 
jako jsou volné a kompresní obvazy, gázy, tampony, hydro-gely, hydro-vlákna, algináty, hydro-koloidy a podobné materiály.

ActiMaris® Senzitiv roztok lze s výhodou kombinovat s dalšími přípravky ActiMaris® GEL na hojení ran a FORTE - roztok na čištění 
a hojení ran.

9. Obecné bezpečnostní instrukce:
ActiMaris® Sensitiv roztok je vhodný pouze pro zevní použití na kůži a sliznice.
Nepoužívejte pro přípravu infuzního nebo injekčního roztoku!
Nepolykejte!
Udržujte mimo dosah dětí!
Používejte pouze přípravek v nepoškozeném obalu.

10. Složení a technické vlastnosti:
Aktivní singletový kyslík, ionizovaná přečištěná zásaditá voda, mořská sůl.
Čirý, bezbarvý, zásaditý a hypertonický roztok mořské soli s charakteristickou vůní. Obsahuje 1,2 % NaCl (mořská sůl) a 0,04 % 
NaOCl.

11. Skladování, trvání a datum použitelnosti:
ActiMaris® Sensitiv roztok by měl být uchováván při pokojové teplotě mezi +5° a +25° C.
Chraňte před přímým slunečním zářením.
Doba použitelnosti 30 měsíců.
Datum použitelnosti je uvedeno na obalu.
Obsah balení lze využívat po dobu 3 měsíců po prvním otevření. Po každém použití pečlivě uzavřete.
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