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ConvaTec otrzymuje dwie główne nagrody od Journal of Wound Care World Union of
Wound Healing Societies (WUWHS)



Opatrunek AQUACEL® Ag+ Extra został uznany Najbardziej Innowacyjnym Opatrunkiem przez
niezależny panel ekspertów
Dział Badań i rozwoju ConvaTec (R&D) otrzymał również nagrodę za dokonania naukowe w
kategorii Infekcja i Biofilm

FLORENCJA, WŁOCHY (30 września 2016) – ConvaTec, lider na rynku technologii medycznych,
otrzymał dwie główne, przyznane po raz pierwszy przez Journal of Wound Care World Union of Wound
Healing Societies (JWC WUWHS), zaszczytne nagrody, wręczone podczas ceremonii 27 września na 5
Kongresie World Union of Wound Healing Societies (Światowej Unii Towarzystw Leczenia Ran).
Opatrunek firmy ConvaTec - AQUACEL® Ag+ Extra – pierwszy opatrunek stworzony specjalnie do walki z
biofilmem w ranach – otrzymał Nagrodę dla najbardziej Innowacyjnego Opatrunku, w jednej z dwóch
nagradzanych kategorii, wyrażających uznanie branży w rozwoju „przełomowych technologii, które
zrewolucjonizowały leczenie ran przez ostatnie 4 lata, i autentycznych opatrunków, które wytyczyły drogę
dla tworzenia nowych kategorii opatrunków i dzięki korzyściom, które dają, zmieniły życie pacjentów”.
W prestiżowej kategorii Biofilm i Infekcja, uznającej wkład naukowców w tej złożonej kategorii leczenia
ran, Nagroda przyznana została Działowi Badań i Rozwoju ConvaTec, w składzie: Phil Bowler, VP,
Science & Technology; Daniel Metcalf, Associate Director, Science & Technology, i współpracownikowi
Jennifer Hurlow, RN, MSN, GNP-BC, CWOCN.
Oceniana przez niezależny panel członków zarządu JWC WUWHS, przedstawicieli z siostrzanych
i współpracujących towarzystw oraz Liderów Opinii, Nagroda JWC WUWHS została stworzona, aby
podkreślić postęp w leczeniu ran w ostatnich 4 latach, dając możliwość wyznaczenia punktu odniesienia
w globalnych wytycznych leczenia ran, oraz prac związanych z tą dziedziną medycyny.
„To przełomowy rok dla ConvaTec, obchodzimy 20 lecie innowacji oraz wymiany doświadczeń z klientami
w zakresie opatrunków AQUACEL® i przenosimy korzyści technologii zastosowanej w opatrunkach
AQUACEL® do podciśnieniowego leczenia ran (NPWT), wprowadzając nasz system Avelle™” powiedział
Steve Bishop, Vice Prezes, Advanced Wound Care w ConvaTec.
“Te dwie nagrody są uznaniem dla wielu lat badań i współpracy, których rezultatem jest stworzenie
opatrunku AQUACEL® Ag+ Extra, uznanego za najbardziej innowacyjny opatrunek na świecie,

popieranego przez światowej sławy naukę w dziedzinie infekcji i biofilmu. Będziemy kontynuować
wspieranie specjalistów w osiąganiu lepszych rezultatów gojenia, zaspokajając kolejne potrzeby związane
z leczeniem ran i pomaganiem pacjentom w powrocie do codziennego funkcjonowania”.
Opatrunek AQUACEL® Ag+ Extra jest częścią szerokiego portfolio produktów Zaawansowanego Leczenia
Ran ConvaTec, łącznie z opatrunkiem AQUACEL® Foam, nowym opatrunkiem Foam Lite™ ConvaTec
oraz ostatnio wprowadzonym, jednorazowym systemem NPWT - Avelle™.
Opatrunki AQUACEL®, wykonane w opatentowanej przez ConvaTec Technologii Hydrofiber, zostały
zaprojektowane, aby wspomagać tworzenie korzystnego dla leczenia ran, wilgotnego środowiska1.
Początkowo ich zadaniem była kontrola poziomu wysięku, dzięki dodatkowi srebra jonowego są
skuteczne również w walce z infekcją, jak również redukują ryzyko jej wystąpienia. Ostatnio, dzięki
dodaniu, zaawansowanej Technologii Ag+, wspierają w walce z biofilmem – kluczową barierą gojenia ran.
Opatrunki AQUACEL® i Technologia Hydrofiber™ były przedmiotem ponad 365 badań klinicznych i prac
badawczych.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę www.convatec.pl lub zadzwoń pod numer bezpłatnej
infolinii 800 123 093
###
O ConvaTec
ConvaTec to światowy lider na rynku wyrobów i technologii medycznych w zakresie opieki stomijnej,
leczenia ran, w oddziałach intensywnej terapii, opieki nad pacjentami z nietrzymaniem stolca oraz
urządzeń infuzyjnych. Nasze produkty zapewniają pacjentom szerokie spektrum klinicznych
i ekonomicznych korzyści, obejmujących m.in.: zapobieganie zakażeniom, ochronę zagrożonej skóry,
poprawiają rezultaty leczenia, w wyniku czego obniżają się koszty terapii. Naszym właścicielem są
fundusze Nordic Capital i Avista Capital Partners.
AQUACEL, Avelle i Hydrofiber są znakami handlowymi ConvaTec Inc.
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