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Patentované nanotechnologické řešení s využitím stříbra
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PRODUKTY STOPBAC STERILE

STANDARDNÍ ADHEZIVNÍ KRYTÍ

 » vhodné pro akutní a pooperační rány

 » ideální preventivní bariérová ochrana

 » snižuje riziko vzniku infekce a zabraňuje 
vzniku infekčních komplikací

ADHEZIVNÍ KRYTÍ AQUASTOP

 » poskytuje stejnou preventivní ochranu jako 
standardní verze

 » voděodolné provedení - umožňuje hygienu 
pacienta při ponechání krytí na ráně

 » adhezivní zóna je průhledná a umožňuje 
vizuální kontrolu okolí rány

NEADHEZIVNÍ KOMPRES

 » vhodné pro léčbu chronických ran

 » pro rány s potenciálním infektem či rány             
již infikované

 » poskytuje dlouhodobý a rovnoměrný 
antimikrobiální účinek

 » vhodná náhrada za vlhké krytí se stříbrem

Produkty StopBac STERILE svými unikátními vlastnostmi vytváří novou kategorii mezi prostým 
nemodifikovaným krytím a vlhkým hojením. Oproti prostému krytí představují nákladově efektivnější 
způsob léčby, a to díky bariérovému preventivnímu efektu, který chrání ránu proti komplikacím při 
hojení. Zejména kompres pak může být vhodnou náhradou vlhkého krytí se stříbrem, jelikož poskytuje 
srovnatelně efektivní, dlouhodobý antimikrobiální účinek, avšak je cenově výrazně dostupnější.
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StopBac STERILE je komplexní řada zdravotnických prostředků pro ošetření ran. Díky své vlastní 
patentované nanotechnologii obsahující kationty stříbra poskytuje ideální preventivní ochranu proti 
kontaminaci rány, snižuje riziko vzniku infekce a zabraňuje vzniku infekčních komplikací, které vedou 
k mnohonásobnému prodražení léčby a devastujícímu dopadu na zdraví pacienta.

StopBac STERILE svým jedinečným účinkem přispívá k rychlejšímu zhojení rány a tím i ke zkrácení doby 
hospitalizace, snižuje četnost převazů a přispívá ke snížení spotřeby analgetik a antibiotik.

StopBac tak představuje nákladově efektivní způsob hojení pooperačních i chronických 
ran, který lépe pomáhá pacientovi, přispívá k rychlejšímu a efektivnějšímu zahojení rány 
a šetří čas zdravotnického personálu.

DERMATOLOGICKY
TESTOVÁNO
Na citlivé kůži nebyla zjištěna žádná iritace
(podle normy ISO 10993-10: 2010).

STOPBAC PŘEDSTAVUJE EFEKTIVNÍ ZPŮSOB HOJENÍ RAN

INOVATIVNÍ NANOTECHNOLOGIE STOPBAC

Inovativní hypoalergenní chirurgické krytí ran StopBac STERILE je založené na unikátní 
patentované nanotechnologii sol-gelu. Organicko-anorganický hybridní oligomer s kationty stříbra 
vázanými v roztoku s obsahem dusičnanu stříbrného zajišťuje dlouhodobý antimikrobiální účinek, 
a to i na řadu kmenů odolných vůči antibiotikům. Nositeli antimikrobiálního účinku jsou kationty 
stříbra, které způsobují ireversibilní změny bakteriálních buněk a jejich buněčnou smrt, přičemž 
tento efekt je synergicky podpořen složením samotného solu.

VÝBORNÉ UŽITNÉ VLASTNOSTI

 » prokázaný antimikrobiální účinek

 »  snížená četnost převazů

 »  vysoká absorpce exsudátu

 »  nepřisychá ke spodině rány

 »  vzdušné a elastické provedení

 »  výborná adheze
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Adhezivní krytí StopBac STERILE
 » díky rychlejšímu zhojení rány přispívá ke 
zkrácení doby hospitalizace

 »  spoří náklady v podobě snížení frekvence 
převazů (čímž navíc omezuje rizikovou 
expozici rány vůči externím vlivům)

Komplikace při hojení a infekce v ráně (např. po úrazu, infekce kloubní náhrady aj.) jsou zásadním problémem, 
který má nejen devastující dopad na zdraví pacienta, ale zároveň mnohonásobně prodraží léčbu. Řešením 
tohoto problému je prevence a péče o pooperační ránu, kterou podle posledních výzkumů poskytuje nejlépe 
právě vhodné antibakteriální krytí ve formě stříbrných kationtů, které se uvolňují dlouhodobě a rovnoměrně.

StopBac STERILE ve verzi Standard a Aquastop je adhezivní pooperační krytí určené pro pooperační 
a akutní rány. Díky jedinečnému antibakteriálnímu solu s kationty stříbra zajišťuje ideální prevenci v podobě 
bariérové ochrany rány proti její kontaminaci a souvisejícím komplikacím. StopBac STERILE tak přispívá 
k rychlejšímu a efektivnějšímu zahojení rány a zkracuje dobu léčby.

STOPBAC STERILE ADHESIVE

StopBac
STERILE

ADHESIVE

Vhodné převážně pro obory: chirurgie, ortopedie                                     
a traumatologie, plastická chirurgie, korektivní dermatologie a gynekologie
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I přes relativně vyšší pořizovací cenu oproti prostému nemodifikovanému krytí je proto 
investice do krytí StopBac nákladově efektivní, protože přináší úsporu nákladů léčby a chrání 
pacienta i zdravotnické zařízení před závažnými komplikacemi v podobě infekce v ráně.

Pooperační adhezivní krytí AQUASTOP
 »  výhoda voděodolného provedení, které 
umožňuje pacientovi sprchování

 » je schopen naplnit předpoklad snížení frekvence 
počtu převazů i při zachování hygieny

 A já mám pro vás pár tipů! 
Doporučuji otevírat obal náplastí ze 

středu, je to pak snažší. K lepší manipulaci 
u Aquastopu pak slouží modrá 

odnímatelná fólie.

 » díky přidanému komfortu je 
vhodné i pro kliniky plastické 
chirurgie a estetické 
dermatologie, které chtějí 
poskytovat svým zákazníkům 
nadstandardní služby

 » průhledné okraje umožňují 
kontrolu okolí rány

 »  přispívá ke snížení spotřeby antibiotik a analgetik

 » významně snižuje riziko kontaminace rány, které 
znamená další komplikace a prodražení léčby

 »  šetří čas zdravotnického personálu

Mr. Flaster
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Výborná přilnavost náplastí na kůži díky adhezivu nové generace BASF, spolu s komfortní manipulací, snižuje bolestivost převazů.

HRAZENO Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
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10 x 20 cm
ks v bal. 50

10 x 25 cm
ks v bal. 20

10 x 30 cm
ks v bal. 20

StopBac
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10 x 15 cm
ks v bal. 50

10 x 10 cm
ks v bal. 50

5 x 7,5 cm
ks v bal. 50
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2 x 2 cm
ks v bal. 50

SBSN-01 / SBSA-01

1,5 x 4 cm
ks v bal. 50

SBSN-02 / SBSA-02

ODNÍMATELNÁ FÓLIE 
(VARIANTA AQUASTOP)

KOMFORTNÍ 
NETKANÁ

T E X T Í L I E

TRANSPARENTNÍ
VODĚODOLNÁ

FÓL IE

AQUASTOP

VŠECHNY ROZMĚRY
TAKÉ VE VARIANTĚ



StopBac
STERILE

COMPRESS

Hojení chronických ran je v současnosti jednou z nejtěžších výzev v ošetřovatelství. Používání 
nevhodného krytí nebo rozvoj infekce vlivem přítomnosti mikroorganismů v ráně jsou přitom častou 
příčinou zpomalení hojení a vzniku chronické rány. Infekce má následně nejen devastující dopad na 
zdraví pacienta, ale i mnohonásobně prodražuje léčbu rány.

Neadhezivní krytí StopBac STERILE Compress bylo vyvinuto speciálně k hojení chronických ran.                            
Je založené na unikátní patentované nanotechnologii sol-gel. Kationty stříbra vázané v roztoku dusičnanu 
stříbrného společně se samotným solem zajišťují dlouhodobý antimikrobiální efekt s rovnoměrným 
uvolňováním, a to i vůči řadě bakterií odolných na antibiotika. Krytí tak poskytuje ideální preventivní bariéru 
proti kontaminaci rány, zabraňuje vzniku infekce a snižuje již existující infekční komplikace.

StopBac STERILE Compress

 »  podporuje rychlejší zhojení rány, včetně rány infikované

 »  zkracuje dobu hospitalizace pacienta

 »  prodlužuje frekvenci převazů, čímž snižuje riziko zavlečení mikroorganismů

 »  přispívá ke snížení spotřeby analgetik a antibiotik

 »  šetří čas zdravotnického personálu

StopBac STERILE Compress proto přispívá k rychlejšímu a efektivnějšímu zhojení rány a je výhodnou 
náhradou vlhkého krytí se stříbrem, jelikož poskytuje srovnatelnou antimikrobiální účinnost, avšak je 
cenově výrazně dostupnější.

STOPBAC STERILE COMPRESS

Vhodné zejména pro hojení chronických a rizikových ran.

Text k fotografiím: 1) Před 30.5., po 11.6., žena 58 let, mnohočetné ulcerace

2) Před 5.6., po 18.6., žena 65 let, posttraumatický vřed s Pseudomonas aeruginosa. Při použití jiných typů krytí stagnace 
hojení rány po dobu jednoho měsíce. Následně byl aplikován StopBac a došlo ke zhojení rány.
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Kompresy jsou zobrazeny v reálných velikostech.

HRAZENO Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

 3 ks v bal.
17 x 22 cm

 3 ks v bal.
10 x 15 cmSBSC-03

12 x 12 cm
 3 ks v bal.

SBSC-02

10 x 10 cm
 3 ks v bal.

SBSC-01

StopBac
STERILE

COMPRESS

Kompresy jsou určeny k aplikaci přímo na ránu s využitím 
fixace standardním sekundárním krytím.

N A D S TA N D A R D N Í  
SAVOST POLŠTÁŘKU

LITE

VŠECHNY ROZMĚRY
TAKÉ VE VARIANTĚ

SBSC-0
4
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 » 	prokázaný	antimikrobiální	účinek	urychlující	hojení

 » vysoká	absorpční	kapacita

 » nepřisychá	ke	spodině	rány

 » snížená	četnost	převazů

 » prodyšné	provedení

 » ideální	přilnavost	náplasti

VÝBORNÉ UŽITNÉ VLASTNOSTI

Antibakteriální hojivé náplasti se stříbrem vyvinuté                                                  
k ošetření drobných poranění i hlubších a špatně se hojících ran.

Aktivní	zóna	polštářku	využívá	unikátní	patentované	nanotechnologické	řešení	a	antibakteriální	sol	
s	obsahem	kationtů	stříbra.	Díky	této	jedinečné	technologii	poskytuje	nesterilní	inovativní	zdravotnický	
prostředek	StopBac	CARE	TREND	vysokou	antibakteriální	účinnost	po	celou	dobu	aplikace.

StopBac	CARE	TREND	tak	představuje	ideální	preventivní	bariérovou	ochranu	proti	kontaminaci	rány	
a	komplikacím	při	jejím	hojení.	Díky	svému	jedinečnému	antimikrobiálnímu	účinku	výrazně	přispívá	
k	rychlejšímu	a	efektivnějšímu	zhojení	rány,	čímž	zkracuje	celkovou	dobu	léčby.	Navíc	jej	není	nutné	
tak	často	převazovat,	čímž	dále	omezuje	rizikovou	expozici	poranění	vůči	externím	vlivům.

I	přes	vyšší	pořizovací	cenu	oproti	běžným	náplastem	je	proto	investice	do	krytí	StopBac	nákladově	
efektivní,	protože	poskytuje	přidanou	hodnotu	v	podobě	lepší	ochrany	pacienta	a	působí	preventivně	
proti	komplikacím	při	hojení	rány,	které	prodlužují	léčbu	a	mají	na	zdraví	pacienta	negativní	vliv.

Náplasti	Aquastop	jsou	navíc	sterilní	a	mají	navíc	výhodu	voděodolného	provedení	s	průhlednými	okraji,	
což	umožňuje	omývání	postiženého	místa	a	kontrolu	okolí	rány.

www.stopbac.cz

Ag+
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Grade Medical s.r.o.
přední český výrobce zdravotnických

prostředků k hojení ran

K Sádkám 158, 159 00, Praha 5

www.stopbac.cz
www.grademed.cz

obchod@grademed.cz

VÝHODY
StopBac

Ag+

OPTIMÁLNÍ BARIÉRA PROTI 
KONTAMINACI RÁNY

PROKAZATELNÁ 
ANTIMIKROBIÁLNÍ ÚČINNOST

VYUŽITÍ UNIKÁTNÍHO SOLU 
DUSIČNANU STŘÍBRNÉHO (AgNO3)

SPOLEHLIVÁ SAVOST EXSUDÁTU

VÝROBCE

Mr.
Flaster

M r. Flaster

Komplikace 
při hojení ran mohou 

být nejen devastující pro zdraví 
pacienta, ale zároveň i mnohonásobně 
prodlužují léčbu a nákladově zatěžují 
rozpočty zdravotnických zařízení. 

A právě na to tým profesionálních 
odborníků z GRADE MEDICAL 
reaguje a přináší vám řešení = 

StopBac.

BATIST Medical a.s.
Nerudova 309, 549 41, Červený Kostelec

+420 491 413 311 
info-cz@batist.com

www.batist.com

DISTRIBUTOR


