
SERAG-WIESSNER KIRURGILISED ÕMBLUSMATERJALID JA
HAAVAHOOLDUS (2017)

SERAG-WIESSNER on välja töötanud vahendid haava kiire, komplikatsioonideta paranemise
soodustamiseks.Lavanid sarja tooted sobivad värskete kirurgiliste-, kui ka kroonilise kuluga halvasti 
paranevate haavade raviks ja töötlemiseks.

LAVANID
®

1            LAVANID 2 

Loputus – ja tamponeerimislahused 0,02% ja 0,04 % polüheksaniidi baasil.Polüheksaniid pidurdab
mikroorganismide kasvu ja soodustab hea füsioloogilise paranemiskeskkonna teket.

Haavade niisutamine ja loputamine kirurgiliste protseduuride ajal ja erinevatel ravivõtetel.

Lavanid 1 250 ml. (polyhexanid 0,02%)   4,50+KM

Lavanid 1 1000 ml. (polyhexanid 0,02%)  10+KM

Lavanid 2 250 ml.  (polyhexanid 0,04%)  6+KM

Lavanid 2 1000 ml.  (polyhexanid 0,04%) 15+KM



LAVANID®WUNDGEL (hüdrogeel) Polyhexanide 0,04%

Haavade paranemisel on väga oluline osa niiskusel ja puhtusel. LAVANID® WOUND GEL sobib 
kasutamiseks erinevatel haavatüüpidel, parema paranemistulemuse saavutamiseks. Lavanid on oma 
olemuselt steriilne, läbipaistev ja lõhnatu geel, mis takistab mikroobide kasvu ja arengut ning loob
ideaalse paranemiskeskkonna.Sobib nii värskete-, kui ka halvasti paranevate kroonilise kuluga 
haavade puhul näidustuseks.

Lavanid Wundgel      (polyhexanid 0,04%) 10GR. (süstal) 5,50+KM

Lavanid Wundgel            (polyhexanid 0,04%)  100gr.                29+KM

Lavanid Wundgel V+      (polyhexanid 0,04%)  100gr.                33+KM

Lavanid Wundgel V+      (polyhexanid 0,04%)   50gr.   20,50+KM



HAAVA LOPUTUS-, PUHATUS- JA NIISUTUSVAHENDID:
LAVANOX® haava niisutus- ja loputuslahus.  250ML  8,70EUR+KM

Toote omadused: LAVANOX® loputuslahust kasutatakse haavade puhastamiseks, niisutamiseks,
nakkustekitajatest puhastamiseks ning nakkuse ärahoidmiseks haavades. LAVANOX®
manustamine ei ole haavadele ärritava toimega. Aitab eemaldada biofilmi ning fibrinoidie jääke.
Võib kasutada ka sidemete eemaldamise hõlbustamiseks. Lahuses sisalduv naatrium hüpoklorit on
laia antimikrobiaalse (k.a. pseudomonas aeruginosa, MRSA/MRE), viiruste- ning seente vastase 
toimega. LAVANOX® loputuslahuse kasutamine eemaldab kiirelt ning usaldusväärselt haavade
halva lõhna. Kasutamine: haavad eelnevalt puhastada mustusest, verest jms. Tabandunud ala 
loputada hoolikalt rohke koguse LAVANOX® lahusega. Suuremahulise saastumise korral võib
loputust vastavalt vajadusele korrata. Lisalahuste kasutamine peale puhastamist ei ole vajalik. 
LAVANOX® puhastuslahuse jäägid võivad jääda haava. Raskesti eemaldatavad sidemed ja 
haavakaitsed tuleb enne eemaldamist LAVANOX® lahusega märjaks niisutada ning seejärel peale
lühikest ooteaega on need võimalik peaaegu valuvabalt ettevaatlikult eemaldada. Vajadusel võib
kasutada LAVANOX® haavasprei hüdrogeeli. Kerge kloorilõhn viitab sellele, et toode toimib. 
Manustamispiirangud: teadaolevaid kõrvaltoimeid pole. LAVANOX® niisutus- ja loputuslahust 
ei tohi kasutada ülitundlikkuse korral koostisainetele. Mitte kasutada kombineerituna teiste
haavapuhastus-spreide, lahuste ega geelidega ning eelniisutatud haavasidemetega. Koostoime teiste 
ainetega pole oodata. Raseduse ning imetamisperioodil kasutada LAVANOX® lahust ettevaatlikult.  
Ohutus: Ei ole mõeldud süstimiseks. Kasutada ainult välispidiselt haavadele. Hoiduda alla neelamisest ja
silma sattumisest. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Mitte kasutada kui pakend on kahjustada saanud. Mitte
kasutada säilivusaja ületamisel. Avatud pudeli sisu kasutada maksimaalselt 12 nädala jooksul. Koostis:
vesi. Naatriumhüpoklorit <0,08% (elektrooniliselt aktiveeritud mineraalsoola lahus). Säilitamine: Säilitada
temperatuuril 5-25 °C , kaitstuna otsese päikesevalguse eest.


