
Kolejny pokaz 

znakomitej równowagi: 

Poczuj różnicę

Zapobieganie tarciu, rozwojowi bakterii i utrzymywanie 

wilgotności rany za pomocą przeciwbakteryjnych 

opatrunków piankowych z obrzeżem Kendall™ AMD



  ■  

W celu skutecznego leczenia ran ostrych i prze-
wlekłych, lekarze muszą niwelować wpływ uci-
sku, tarcia i  sił ścinających 1. Przeciwbakteryj-
ny opatrunek piankowy z  obrzeżem Kendall™ 
AMD został stworzony z myślą o zapobieganiu 
powikłaniom gojenia spowodowanym w  wyni-
ku tarcia i działania sił ścinających.

REGULACJA WILGOTNOŚCI RANY:

Przeciwbakteryjny opatrunek piankowy z obrzeżem Kendall™ 
AMD zapobiega namnażaniu bakterii w obszarze opatrunku 
oraz ich wnikaniu z zewnątrz. Zwiększając swą objętość wy-
pełnia on przestrzeń ponad łożyskiem rany w celu ogranicze-
nia przestrzeni martwej i poprawy skuteczności wchłaniania 
wysięku, jednocześnie zapewniając utrzymanie wilgotnego 
środowiska gojenia.

Zewnętrzna warstwa opatrunku o wysokiej paroprzepuszczalności 
i dużej gładkości zapewnia niskie tarcie i wodoszczelność, stanowiąc 
barierę dla przenikania drobnoustrojów z zewnątrz.

Pianka zapewnia maksy-
malną chłonność, a PHMB 

– działanie bakteriobójcze 
bez ryzyka rozwoju leko-
oporności

Opatentowana „strefa lądowania” umożliwia wchłanianie i  ogra-
nicza macerację skóry otaczającej ranę, zapobiegając też powsta-
waniu przestrzeni martwej poprzez ukierunkowanie powiększania 
objętości warstwy chłonnej w stronę łożyska rany

CHŁONNOŚĆ:

Przeciwbakteryjny opatrunek piankowy z  obrzeżem Ken-
dall™ AMD ma statystycznie istotnie wyższą chłonność niż 
konkurencyjne wyroby.

NISKIE TARCIE

Tarcie i siły ścinające mają duże znaczenie w procesie roz-
woju owrzodzeń odleżynowych 2, 3, 5. Siły te mogą powo-
dować oddzielanie się skóry w otoczeniu rany od głębiej 
leżących tkanek, tym samym komplikując i spowalniając 
proces gojenia.

Przeciwbakteryjny opatrunek piankowy z  obrzeżem 
Kendall™ AMD posiada gładką warstwę zewnętrzną o ni-
skim współczynniku tarcia w celu ułatwienia ruchów bez 
przenoszenia niekorzystnych sił na skórę otoczenia rany. 
Ułatwia to minimalizację uszkodzeń spowodowanych 
tarciem i działaniem sił ścinających.

Tarcie opatrunków z obrzeżem
Porównanie z przeciwbakt. opatrunkiem piankowym z obrzeżem 
Kendall™ AMD

Chłonność opatrunku
Porównanie z przeciwbakt. opatrunkiem piankowym z obrzeżem 
Kendall™ AMD

Tarcie statyczne Tarcie kinetyczne

Przeciwbakteryjny 
opatrunek pian-
kowy z obrzeżem 
Kendall™ AMD 

Tarcie 
większe 
o 18 %

Tarcie 
większe 
o 22 %

Tarcie 
większe 
o 11 %
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Przeciwbakteryjny 
opatrunek pian-
kowy z obrzeżem 
Kendall™ AMD 

Chłonność 
mniejsza 
o 14 %

Chłonność 
mniejsza 
o 15 %
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DZIAŁANIE PRZECIWBAKTERYJNE:

Przeciwbakteryjny opatrunek piankowy z  obrzeżem 
Kendall™ AMD wykonany jest z pianki poliuretanowej 
o otwartych komórkach, impregnowanej 0,5 % polihek-
sametylenem biguanidu (PHMB), wysokoefektywnym 
i  niskotoksycznym środkiem dezynfekującym, dostęp-
nym komercyjnie od ponad 75 lat. Działa on na bakterie 
obecne we wchłanianym przez opatrunek wysięku rany.
Przeciwbakteryjny opatrunek piankowy z  obrzeżem 
Kendall™ AMD:

•  Zapewnia zrównoważone środowisko gojenia

Reguluje wilgotność rany i eliminuje bakterie

•  Skutecznie zwalcza powszechnie występujące drobnoustroje*

Działa na bakterie gram-dodatnie i  gram-ujemne, w  tym MRSA, VRE, 

szczepy Pseudomonas i Acinetobacter baumanii

• Działa przez okres do 7 dni*

Skutecznie neutralizuje powtarzające się skażenia w okresie do 7 dni

• Jest efektywny kosztowo

Kosztuje mniej niż większość kuracji przeciwbakteryjnych i opatrunków 

zawierających srebro.

*Dane własne

PHMB – WYSOCE SKUTECZNY, NISKOTOKSYCZNY 

ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY:

PHMB to wysoce skuteczny polimer biguanidu podob-
ny do chlorheksydyny. Od ponad 75 lat stosowany jest 
w wielu powszechnie spotykanych wyrobach, takich jak 
kosmetyki, chusteczki dla niemowląt czy środki do od-
każania basenów 6.

MECHANIZM DZIAŁANIA PHMB:

PHMB skutecznie niszczy bakterie gram-dodatnie i gram-
-ujemne, a także grzyby i drożdżaki. 

Mechanizm zapobiegania zakażeniom:
•  PHMB łączy się z fosfolipidami błony komórkowej bakterii

•  Uszkodzenie błony komórkowej powoduje wyciek cytoplazmy

•  Zniszczenie błony komórkowej prowadzi do dezintegracji komórki bakterii

•  Komórka zapada się i obumiera

•  Nie pozostaje nic, co mogłoby mutować czy replikować się; nie jest znana 

oporność na ten środek.

PHMB JEST SKUTECZNY PRZECIWKO:
SKUTECZNOŚĆ PRZECIWBAKTERYJNEJ PIANKI 
KENDALL™ AMD:

Fotografia w mikroskopii elektronowej, pow. 3000×; za: Wounds

Badano porównawczo kliniczny izolat MRSA w mianie 107, skażając nim 

standardowy opatrunek piankowy oraz przeciwbakteryjny opatrunek 

piankowy z obrzeżem Kendall™ AMD. Zdjęcie ilustruje szokujący kontrast 

widoczny po 168 godzinach badania. 4

Przeciwbakteryjny opatrunek pianko-
wy z obrzeżem Kendall™ AMD 

Standardowy opatrunek piankowy

Poczuj  
różnicę

Bakterie  
gram-dodatnie

Bakterie  
gram-ujemne

Grzyby

S. aureus 

S. epidermidis 

MRSA 

VRE 

E. faecalis 

P. acnes

P. aeruginosa 

A. baumannii 

K. pneumoniae 

S. marcescens 

P. mirabilis 

E. cloacae 

E. coli

C. albicans 

C. galbrata



DZIAŁANIE PRZECIWBAKTERYJNEGO OPATRUNKU PIANKOWEGO Z OBRZEŻEM KENDALL™ AMD 6

PRZECIWBAKTERYJNY OPATRUNEK PIANKOWY Z OBRZEŻEM KENDALL™ AMD 

INFORMACJE DO ZAMÓWIEŃ

W CELU UZYSKANIA DALSZYCH INFORMACJI ODWIEDŹ www.KendallAMDFoam.com
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Opatrunek jest zakładany na umiar-

kowanie lub obficie sączącą ranę

Pianka chłonie wysięk i  bakterie, 

tworząc wilgotne środowisko goje-

nia, a PHMB niszczy bakterie

W miarę napływania płynu do wnę-

trza opatrunku PHMB kontynuuje 

swoje działanie bakteriobójcze.

Pianka utrzymuje wilgotne środo-

wisko gojenia, a  PHMB chroni ranę 

przed penetracją bakterii i koloniza-

cją bakteryjną

Nr ref. Opis Ilość w opak. Opak. w pud.

55523BAMDX Opatrunek: 4,4 × 8,3 cm 
Wkładka: 2,5 × 4,4 cm 

10 50 

55544BAMDX Opatrunek: 8,9 × 8,9 cm 
Wkładka: 5,0 × 5,0 cm 

10 50 

55546BAMDX Opatrunek: 8,9 × 14 cm 
Wkładka: 5,0 × 10 cm 

10 50 

55566BAMDX Opatrunek: 14 × 14 cm 
Wkładka: 10 × 10 cm 

10 50 

55588BAMDX Opatrunek: 19 × 19 cm 
Wkładka: 15 × 15 cm 

10 50
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