راهنمای مدیریت درمان زخم
درست از آغاز

B. Braun Wound Care.

میلیونها انسان در سـراسـر دنیا از زخم های مزمن رنج میبرند .این بیامران
مجبورند ماهها درد و کیفیت پایین زندگی و همچنین نیاز به مراقبت ودرمان
طوالنی را بپذیرند .بیامران زخمهای مزمن و مراقبان آنها هیچ چیز جز درمان
سـریع و ماندگار را آرزونـمیکنند.
درمان موفق به وضعیت بهداشتی زخم ،آمادهسازی بستـر زخم ،انتخاب
پانسامن ،تجربه درمانگر و مهمتر از همه  شـرایط بیامر؛ بستگی دارد.
چرک ،بافت نکروتیک ،دتریتوسو بخصوص بیو فیلم باکتـریایی از بهبود زخم
جلوگیری مینـامید .بر طرف کردن این دتریتوس که با نام دتریتولیز شناخته
میشود بهبود زخم را تسـریع میکند.
بی.براون طیف جامعی از محصوالت مراقبت از زخم تهیه نـموده که  مدیریت
بهینهی زخم را توسط حامیت  و سـرعت بخشیدن به درمان درون زاد ممکن
میسازد.
محصوالت مراقبت از زخم بی .براون بر روی تـاممی انواع زخمها و فازهای
درمانی زخم تـمرکز دارد .بی .براون با ابداع محلول هایی نظیر
 Prontosan® Wound Irrigation Solutionبیوفیلم باکتـریایی را از بین
میبرد و راه را برای بکارگیری پانسامنهای پیشـرفته زخم نظیر گروه ®Askina
باز میکند.
این راهنام به شام کمک خواهد نـمود که بهتـرین درمان را برای بیامر خاص
خود و نـوع زخم آن از طریق معرفی مدیریت درمان که«درست از آغاز» نام
دارد بیابید.
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راهنامی مراقبت از زخم
آمادهسازی بستـر زخم
Prontosan® Wound Irrigation Solution
Prontosan® Wound Gel | Wound Gel X
Prontosan® Wound Spray
Braunovidon® Ointment | Ointment Gauze

زخمهای نکروتیک تا فیبـرینی
Askina® Gel
Askina® Sorb
Askina® Absorb +

زخمهای فیبـرینی تا گرانوله شده
Askina® Foam | Foam Cavity | Askina® Trachea
Askina® Heel

زخمهای گرانوله تا اپیتلیزه
Askina® SilNet
Askina® DreSil Border | Sacrum | Heel
Askina® Transorbent
Askina® Transorbent Border | Sacrum
Askina® Touch
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Askina® Barrier Film | Barrier cream
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سفارش گذاری

Askina® THINSite
Askina® Hydro
Askina® Biofilm® Transparent
Askina® Derm

زخمهای عفونی
Askina®Calgitrol®Ag | Askina® Calgitrol® THIN
Askina® Calgitrol® Paste
Askina® Carbosorb
Askina® Pad | Pad S

پوست در معرض خطر
®Linovera
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راهنامی مراقبت از زخم
فاز درمانی زخم

فعالیت

میزان ترشح

     هدف درمانی

زخم سیاه نکروتیک
)غیرایسکمیک ( *

کم

بر طرف نـمودن بافت خشک نکروتیک مرطوب سازی زخم با هیدروژل،
دبریدمانمکانیکییاجراحی

زخم فیبـرینی خشک

کم

بر طرف نـمودن بافت فیبـرینی
پیشگیری از عفونت

دبریدمان مکانیکی یا جراحی (درصورت نیاز)،
تـمیز کردن زخم ،مرطوبسازی زخم

زخم فیبـرینی مرطوب

بر طرف نـمودن بافت فیبـرینی
متوسط تا زیاد                            مدیریت ترشح زخم

دبریدمان مکانیکی یا جراحی(درصورت نیاز)،
پاک کردن زخم ،افزایش رطوبت محیط جهت
ارتقاء دبریدمان اتولیتیک

زخم فیبـرینی
تا گرانوله

متوسط تا زیاد

بر طرف نـمودن بافت فیبـرینی
مدیریت ترشح ،ارتقاء گرانوالسیون

پاک کردن زخم ،افزایش رطوبت محیط جهت
ارتقاء دبریدمان اتولیتیک

زخم گرانوله

متوسط

مدیریت ترشح ،ارتقاء گرانوالسیون

پاککردن زخم ،مرطوب نـمودن محیط،
حفاظت از بافت جدید و پوست اطراف آن

زخم گرانوله تا
اپیتلیالی

کم

جذب ترشح باقیامنده ،ارتقاء
اپیتلیالی شدن

پاک کردن زخم ،حفاظت بافت تازه تشکیل
شده و پوست اطراف آن

زخم اپیتلیالی

بدون ترشح

  ارتقاء اپیتلیالی شدن

حفاظت از بافت جدید

زخم عفونی

متوسط تا زیاد

کاهش بار باکتـریایی  ،مدیریت
ترشح؛کنتـرلبو

پاک کردن زخم  ،پیشگیری از آلودگی ناشی از
باکتـریهای محیط خارجی ،افزایش رطوبت محیط زخم

*در بیامری عروقی محیطی ،از مرطوب کردن زخم خودداری نـامیید.
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پوست در معرض خطر

بدون ترشح

پیشگیری ازایجاد زخمهای فشاری
سطح یک

بکارگیری موضعی اسیدهای چرب ضـروری ،کاهش
دادن اصطکاک و نیروهای برشی

پوست در معرض خطر

بدون ترشح

پیشـگیــری از آسیب پوست قبــل
از ایجاد زخم و محافظت از خیس
خوردن پوست

  حفاظت از مناطق آسیب پذیر وآسیب دیده

تعداد دفعات تعویض

پانسامن ثانویه زخم

پانسامن اولیه زخم
سطحی

تا سه روز

Askina® SilNet
Askina® Derm

Askina®Gel

Askina® Gel

یک تا سه روز

Askina® SilNet
Askina® Derm

Askina®Gel

Askina® Gel

روزانه

Askina® Pad
Bandage, tape

Askina® Sorb
Askina® Absorb+
Askina® Foam

Askina® Sorb Rope
Askina® Foam Cavity
Askina® Cavity Strips

یک تا سه روز

Askina® Pad
Bandage, tape

Askina® SilNet
Askina® Absorb+
Askina® Foam

Askina® Sorb Rope
Askina® Foam Cavity
Askina® Cavity Strips

یک تا سه روز

Bandage, tape

Askina® SilNet
Askina® DresSil
Askina® Transorbent

Askina® Foam Cavity
Askina® Cavity Strips

سه تا پنج روز

Bandage, tape

Askina® SilNet
Askina® DresSil
Askina® Hydro

Askina® Foam Cavity
Askina® Cavity Strips

N/A

Askina® Biofilm
Transparentl
Askina® Derm

Askina® Carbosorb
Askina® Pad
Bandage, tape

Askina® Calgitrol® Ag
Askina® Calgitrol® Paste

تا هفت روز

روزانه

دفعات استفاده
روزی دو بار

یک تا سه روز

5

عمقی

Askina® Calgitrol® THIN
Askina® Calgitrol® Paste

آمادهسازی بستـر زخم

Prontosan® Wound
Irrigation Solution

Prontosan® Wound Gel
Prontosan® Wound Gel X

Prontosan®
Braunol®
Lavasept®

کاربرد موضعی
Linovera®

آب و صابون

Askina® Barrier Film
Askina® Barrier Cream

آب و صابون

تـمیز کردن .ترمیم آسان زخم
پاک کردن زخم | آمادهسازی بستـر زخم | ضد عفونی کردن زخم
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زخمهای عفونی                                                                           
سوختگی درجه چهار                                                                 
سوختگی درجه سه                                                                   
سوختگی درجه دو                                                                   
سوختگی درجه یک                                                                
زخمهای حاد                                                                               
زخمهای مزمن                                                                             

Prontosan® Wound
Gel

هیدروژلاستـریل
جلوگیری از تشکیل بیوفیلم
مواد شناخته شده با خاصیت آلرژن پایین
منطبق با پانسامنهای متداول زخم
قابلیت مصـرف تا  8هفته پس از بازکردن درب محلول
کاربرد بدون درد

Prontosan® Wound
Gel X

هیدروژل اسرتیل با ویسکوزیته باال  
جلوگیری از تشکیل بیوفیلم
مواد شناخته شده با خاصیت آلرژن پایین
منطبق با پانسامنهای متداول زخم
قابلیت مصـرف تا  8هفته پس از بازکردن درب محلول
کاربرد بدون درد

Braunovidon® Ointment
Braunovidon® Ointment
Gauze

ضد عفونی کننده زخم  
پخش آسان بعلت غلظت پایین مایع
در برابر حرارت بدن مایع م یشود

آمادهسازی بستـر زخم

Prontosan® Wound
Irrigation Solution

محلولاستـریل
جلوگیری از تشکیل بیوفیلم
مواد شناخته شده با خاصیت آلرژن پایین
منطبق با پانسامنهای متداول زخم
قابلیت مصـرف تا  8هفته پس از بازکردن درب محلول

زخمهای سطحی و سوختگیها

Prontosan® Wound
Spray

محلول غیر استـریل   
جلوگیری از تشکیل بیوفیلم
از آلودگی  MDROپیشگیری میکند.
مواد شناخته شده با خاصیت آلرژن پایین
قابل مصـرف تا  12ماه بعد از اولین استفاده
کاربرد بدون درد

اصطالح آمادهسازی بستـر زخم اولین بار توسط  فلنگا  و همکاران ( سال  )2000توصیف شد و می تواند به عنوان یک طرح مدیریت زخم جهانی جهت تسـریع درمان درون زاد و
افزایش اثر گذاری محصوالت پیشـرفته مراقبت از زخم تعریف شود  .هدف نـهایی اطمینان از شکل گیری بافت گرانوله سالـم می باشد که منتهی به بسته شدن کامل زخم میشود .
آماده سازی مناسب بستـر زخم در زخمهای مزمن از این طریق میسـر میشود     :
کاهش حجم  باکتـریایی در بستـر زخم  
بر داشتـن بافتهای نکروتیک و اسالف
کنتـرلترشح
مدیریت اختالل عملکرد سلولی و عدم تعادل بیوشیمیایی
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Prontosan® Wound Irrigation Solution
محلولی برای زخمهای حاد ،مزمن و سوختگی

® Prontosanشامل بتائین و پلیهگزاناید است

از بین بردن بیوفیلم و پیشگیری از آن

بتائین کشش سطحی محیطی بیو فیلم را کاهش میدهد
در نتیجه باعث خیس خوردن بیوفیلم و نهایتاً نفوذ بهتـر در
درون آن میشود .مکانیزم اثر آن اساساً مشابه یک شویندهی
ظرفشویی است.

جلوگیری از عفونت
کاهش زمان ترمیم
تعویض پانسامن بدون درد
مواد شناخته شده با خاصیت آلرژن پایین
منطبق با سایر پانسامنها
قابلیت مصـرف تا  8هفته پس از باز کردن درب محلول
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آمادهسازی بستـر زخم

USE OF PRONTOSAN® IN NPWT

سیستمهای شستشوی درمان زخم فشار منفی (  ) NPWT
وسیلهای حتی مؤثرتر برای تاثیر محلولها ایجاد میکند مثل
محلول شستشوی زخم پرونتوسان روی زخمهای پیچیده با امکان:
پیشگیری از عفونت
کاهش زمان بهبود
کاهش ریسک قطع عضو
احتیاط :در غضـروفهای هیالینی و اعامل جراحی
غیر عفونی مفاصل استفاده نشود.

موارد مصـرف                                                                            
   

 Prontosan ®Woundمیتواند در پیشگیری از عفونت در
زخمهای حاد و مزمن مورد استفاده قرار گیرد .زخمهایی شامل:

   زخمهای ترومائی                                                                         
   زخمهای بعد از عمل                                                                       
   زخمهای مزمن شامل :وریدی ،دیابتی و زخمهای بستـر                                                                                                                    
   سوختگیهای درجه یک و دو                                                                 

قبل از بکارگیری                                                                              
   
جهت باز کردن بطری حلقه را  بردارید ودر را در جهت عقربه ساعت بچرخانید                                         .
مزایا                                                                         
آماده برای استفاده                                                                        
استفاده مستقیم از بطری فشاری                                                                                                                           
مواد شناخته شده با خاصیت آلرژن پایین

میتوان تا رسیدن به دمای بدن آن را گرم کرد
میتواند بر روی پوست حساس و آزرده شده استفاده شود
کاهش ریسک آلودگیهای بعدی
استفاده همزمان با پانسام نهای پیشـرفته و استاندارد

Article number

Size

Pcs/Pack

®Prontosan
Pod

400484

24

40 ml

400403

1

350 ml

Bottle

400446

1

1,000 ml

Bottle

ترکیبات0.1 % Polyaminopropyl Biguanide (Polihexanide) :
Betaine Surfactant, Purified Water
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Prontosan® Wound Gel | Prontosan® Wound Gel X
پاک کردن و مرطوب کردن زخمها و سوختگیها .پیشگیری از تشکیل بیوفیلم

مادامیکه بافت نکروتیک و اسالف بصورت بهینه توسط محلول ®Prontosanبرداشته
می شود ،ضـرورت دارد که در ابتدا کراست (پوستههای) حجیم و ضخیم برای مدت زمان
طوالنی مرطوب نگه داشته شوند تا به سهولت از بین بروند،این امر مهم توسط  Gelو
 Gel Xمحقق میشود.

کاهش زمان ترمیم

اندیکاسیون هر ژل

تعویض پانسامن بدون درد

Prontosan® Wound Gel X
250 g tube
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از بین بردن بیوفیلم و پیشگیری از آن

Prontosan® Wound Gel
30 ml Pod

ویسکوزیته باال

مایع

زخمهایی با سطح وسیع مانند:
زخمهای ساق پا
دکوبیتوس
برای تـامم سوختگیها
حتی درجه  3و 4

زخمهای تونلی عمیق و کوچک مانند :زخمهایی
که دستـرسی به آن دشوار است
سوختگی درجه  1و 2

برای مصارف بیشتـر
زمانی که  Prontosan® Gel Xخیلی رقیق
باشد

موارد مصـرف کم

جلوگیری از عفونت

مواد شناخته شده با خاصیت آلرژن پایین
منطبق با سایر پانسامنها
قابلیت مصـرف تا  8هفته پس از باز کردن درب محلول

آمادهسازی بستـر زخم

نکات و تذکرات:

قاعده کلی زخمها به این ترتیب است که با محلول®Prontosan

شسته و پاک شوند Gel .و   Gel xتا تعویض بعدی پانسامن
در زخم باقی می مانند و این امر منجر به طوالنی شدن اثر
آنها میشود.

موارد کاربردی                                                                             
تـمیز کردن ،مرطوب نـمودن وپاکسازی زخم ها و
سوختگیهایپوست                                                                            
زخمهایترومائی                                                                         
زخمهای بعد از عمل                                                                       
زخمهای مزمن پوست (زخم های سیاهرگی ،دیابتی یا
فشا ری)                                                                                                                           
زخمهای حرارتی                                                           
زخمهای شیمیائی (ناشی از اسید و باز )                                                               
زخمهای ناشی از اشعه                                                                                                                  

                                                                             
کاربرد
   
انتخاب بین  Prontosan® Wound Gelو  Gel Xامکان کار برد سطح گستـرده در زخمهای سطحی و
همچنین زخمهای عمقی را فراهم میکند.
1
       Gel Xدر زخمهای سطحی وسیع 3-4 ،میلی متـر به همراه یک پانسامن ثانویه مناسب.
2
      :Prontosan® Wound Gelدر زخمهای عمیق ،تونلی،حفرهای و مناطقی که دستـرسی به آن   
     آسان نیست 3-5 ،میلی متـر  Gelبه همراه یک پانسامن ثانویه

Prontosan® Wound Gel

Article number

Size

Pcs/Pack

Prontosan® Wound Gel

400505

1

30 ml

400517

1

50 g

Prontosan® Wound Gel X

400508

1

250 g

Prontosan® Wound Gel X

ترکیبات0.1 % Polyaminopropyl Biguanide (Polihexanide), Betaine Surfactant, :
Purified Water, Glycerol, Hydroxyethylcellulose
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Prontosan® Wound Spray

پاک کردن و مرطوب نـمودن زخمها و سوختگیهای سطحی

نکات کاربردی:
قبل از استفاده از اسپری زخم پرونتوسان باقی ماندهی صابون،
پامد ،روغن یا دیگر مواد پاک کنندهی زخم را به خوبی شستشو
دهید.

موارد مصـرف                                                    
جهت پاککردن ،شستشو و مرطوب نـمودن:
زخمهای مزمن و حاد سطحی (جراحت های  
پوستی گازگرفتگی و پارگی ،ساییدگی ،زخمهای ناشی از  
لهشدگی ،زخمهای ساق پا ،زخمهای دیابتی ،زخمهای
دکوبیتوز)                                                            
سوختگیهای سطحی  
به برداشتـن بانداژهای خشک شده کمک میکند.

                                                                             
اسپری زخم پرونتوسان با پاک کردن و مرطوب نـمودن موثر زخمها و سوختگیهای سطحی روندترمیم
زخم را تسـریع میکند.
کاربرد
اسپری زخم پرونتوسان را به طور کامل روی سطح زخم و اطراف آن اسپری کنید .بدین صورت ریسک
عفونت کاهش یافته و شـرایط درمان مطلوب ایجاد میگردد .زخم را با یک پانسامن پوشش دهید.
دلـمهها و پانسامنهای خشک شده را میتوان با اسپری مرطوب نـمود تا به سهولت برداشته شوند و از
ایجاد درد در هنگام جدا سازی جلوگیری شود  .
مزایا
جلوگیری از عفونت زخم                                         
کمک به ترمیم زخم                                               
جلوگیری از ایجاد بافت اسکار                                   
پیشگیری از آلودگی های                              MDRO
کاهش درد                                                       
استعامل بدون درد

®

400565

20

75 ml

ترکیباتPurified Water, Betaine Surfactant, 0.1 % Polyaminopropyl Biguanide :
)(Polihexaide
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Braunovidon® Ointment | Braunovidon® Ointment Gauze
پامد برانوویدون /پامد گاز
آمادهسازی بستـر زخم

کاربرد آسان و سـریع:
گاز پامد برانوویدون کاربرد عملی و آسانی دارد و همچنین
مقدار استانداردی از مادهی موثره را بر روی زخم فراهم میکند.

نکات بر جسته                                                                             
به علت غلظت مناسب به راحتی روی پوست پخش میشود
در برابر دمای بدن به مایع تبدیل میشود                  
فرموالسیون بدون چربی                                                                           

کاربرد                                                                              
   
ضد عفونی کنندهی پوست آسیب دیده                          
ضد عفونی کنندهی زخم ها (زخم فشاری و دیابتی) سوختگی ها
ضد عفونی کنندهی درماتوز عفونی یا شدیدا ً عفونی         
مقاوم در برابر                                          MRSA
فرموالسیون بدون چربی پامد برانوویدون با اکثـر پانسامنهای زخم به جز پانسامنهای
حاوی نقره سازگار میباشد.

®

1

20 g

1

100 g

1

250 g

1

250 g

1

7.5 cm x 10 cm

1

20 cm x 10 cm

®

ترکیبات10.0 g povidone-iodine (1.0 g available iodine, active ingredient) per 100 g; :
macrogol 400, macrogol 4000, purified water, sodium hydrogen carbonate

Gauze: cotton fabric, white soft paraffin
1 piece of ointment gauze 7.5 x 10 cm contains: 10.5 g ointment
1 piece of ointment gauze 10 x 20 cm contains: 28.0 g ointment
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برداشتـن اسالف و نکروز.
آسـان ،موثـر ،بـدون درد

زخمهای نکروتیک تا فیبـرینی

14

زخمهای تکروتیک خشک

زخمهای نکروتیک با ترشحات متوسط

زخمهای نکروتیک اسالفی

       زخم با ترشحات کم
  زخم با ترشحات متوسط  
زخم با ترشحات زیاد

Askina® Sorb

قابلیت تطبیق و جذب و شکلگیری ژل به صورت
مطلوب   
جذب عمودی                  
عدم  macerationلبههای زخم                             
یکپارچه برداشته میشود     
تعویض پانسامن بدون درد و تروما

Askina® Absorb+

ظرفیت جذب باال وماندگاری طوالنی
قابلیت حفظ ونگهداری اگزودا (بدون تأثیراسفجی)     
همراه با درمان کمپرسی استفاده میشود                   
عدم  macerationلبههای زخم                              
حتی در زمان اشباع کامل نرم و انعطاف پذیر است

زخم های نکروتیک تا فیبـرینی

Askina® Gel

شکل کانوالیی خاص جهت دستـرسی به زخمها
و سینوسهای عمیق تر                  
از ویژگیهای برجسته :مرطوب سازی مناسب           
شفاف جهت ارزیابی دقیق زخم
ثبات استثنایی :پس از به کارگیری در جای خود
باقیمیماند
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Askina® Gel

هیدروژلی برای دبریدمان اتولیتیک

 Askina® Gelهیدروژل استـریل ،ویسکوز و شفاف میباشد .این ژل بسته به شـرایط
زخم ،بافت نکروتیک خشک را آبرسانی مجدد مینـامید .جهت بهبود دبریدمان در
زخمهای خشک و یا جذب ترشحات زخمهای اسالفی مناسب است .ژل آسکینا با حفظ
رطوبت مناسب دربستـر زخم روند ترمیم طبیعی را فراهم میکند.

کاربرد آسان تنها با یک دست در هر وضعیتی
پس از مصـرف در جای خود باقی میماند
شکل کانولی ژل جهت دستـرسی به زخمهای سینوسی و عمقی و فیستول
هیدراتاسیون بیشتـر 40% :آب موجود در ژل جذب زخم میشود
شفاف :ارزیابی دقیقتـر زخم را ممکن میسازد

ویسکوزیته منحصـر به فرد ژل                                                         

 Askina® Gelدر زاویه  90درجه تا  18ساعت ثابت می ماند.
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زخم های نکروتیک تا فیبـرینی

نکات کاربردی    :
   Askina® Gelبایستی تا عمق حداقل  5میلی متـر به کارگرفته  
  شود.
  جهت پوشاندن  Askina® Gelاز یک فیلم   
  پلی اورتان شفاف مثل  Askina® Dermاستفاده نـامیید.
   Askina® Gelمیتواند تا  3روز در محل زخم باقی بـامند.

موارد مصـرف                                                                               1
   
کم                                         
ترشحات
با
اسالفی
یا
خشک
نکروتیک
های
م
زخ
2

3
                                                                       
زخمهای شـریانی و وریدی پا                                                                           4
زخمهای فشاری                                                                                                                            
زخم پای دیابتی
زخمهای تروماتیک

زخمآمپوته :بافت نکروتیک و فیبـرینی مشاهده میشود .دبریدمان مکانیکی حتی با استفاده از
ضد دردهای قوی بسیار دردناک میباشد.
آسکینا ژل در یک الیهی ضخیم با کاربردی آسان و بدون درد استفاده شده است.
ژل با فیلم پلی اورتان شفاف. Askina®Derm :
پس از یک هفته درمان(  3بار استفاده) از  Askina® Gelمناطق نکروتیک سیاه جدا شده و
فیبـرینها به راحتی برداشته شده است بافت گرانوله شـروع به ظاهر شدن مینـامید.
مورد انجام شده توسط دکتـر الزارت ،دپارتـامن پزشکی عروق ،بیامرستان سنتژوزف ،پاریس،
فرانسه

نحوهی عملکرد هیدرو ژل
هیدروژلها توانایی خاصی در انطباق با محیط خود دارند و میتوانند
زخم را هیدراته کنند یا اگزودا را جذب کنند .آنها دبریدمان بافت
نکروتیک و فیبـرینی و دیگر مواد مرده را تسهیل مینـامیند.

001419 S

5

15 g

001419 N

10

15 g

0014291 N

1

100 g

ترکیبات:
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Askina® Sorb

پانسامن آلژینات بسیار جاذب

 :Askina® Sorbیک پانسامن استـریل اولیهی زخم میباشد که حاوی  %85آلژینات
کلسیم و  %15کربوکسی متیل سلولز ( )CMCاست .در تـامس با اگزودای زخم به سـرعت
به حالت ژل در میآید که در نتیجهی یک تبادل یونی (بین یونهای کلسیم موجود در
پانسامن و یونهای سدیم موجود در زخم) میباشد تا تشکیل یک ژل نرم مرطوب را
بدهد که منجربه ترمیم زخم گردد           .

کاربرد راحت و آسان
ظرفیت جذب باال
تشکیلژلنرمکهیکپارچهبرداشتهمیشودبدونبهجاگذاشتـنباقیماندهای
فرآیند جذب عمودی :بدون آسیب به اطراف ،بدون macerationلبههای زخم
تعویض پانسامن بدون آسیب بافتی

عملکرد جذبی سـریع و قوی

مقایسهی ظرفیتی جذب Askina® Sorb
پانسامنهای حاوی CMC

با

Surgical Material Testing Laboratory.
Report 1/825/97#, January 1997
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تثبیت پانسامن
   استفاده از یک پانسامن ثانویه مانند،
 Askina® foamاگر ترشحات زخم زیاد باشد.

pad

® ،Askinaیا

موارد مصـرف                                                                               2
زخمهایی با درجه ترشح متوسط تا زیاد                                          
                                                                      
زخم فشاری                                                             
زخم شـریانی و وریدی پا                                                                                                                              
زخم دیابتی   
محل Donor
زخمهای تروماتیک
ساییدگیها
سوختگی درجه2
زخمهای پس از عمل

زخم های نکروتیک تا فیبـرینی

  استفاده از باند یا چسب برای تثبیت بهتـر

 1مثال کاربردی از Askina® Sorbنواری
زخم عمقی با ترشحات زیاد ،پانسامن مستقیام به داخل حفره فرو برده شده؛ زخم نبایستی خیلی
محکم بسته شود.
 3پانسامن به صورت یکپارچه بدون به جا گذاشتـن باقی ماندهایی در سطح زخم برداشته میشود.
 4ساختار فیبـرهای آلژینات و CMC

2109S

3

6 cm x 6 cm

2115S

10

6 cm x 6 cm

2100S

15

6 cm x 6 cm
10 cm x 10 cm

2107S
2116S

10

10 cm x 10 cm

2101S

15

10 cm x 10 cm
15 cm x 15 cm

2108S
2102S

10

15 cm x 15 cm
2.7 cm x 34 cm

2106S
2105S

Dressing

10

2.7 cm x 34 cm
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Askina® AbSorb+
پانسامن فوق جاذب غیر چسبنده

 :Askina®AbSorb +یک پانسامن فوق جاذب میباشد که میتواند ترشحات فراوان
زخم و باکتـری ها را در خود نگه دارد .این محصول حاوی یک پد داخلی ساخته شده
از فیبـرهای پلیمری قوی نگهدارنده آب میباشد که در یک کیسهی بیرونی بافته نشده
قرار گرفته است .در هنگام تـامس با زخم متـرشح تبدیل به مایع میشود و یک ژل نرم
و منعطف را ایجاد میکند که به تـمیز کردن زخم و حفظ محیط مرطوب زخم کمک
میکند.

ظرفیت باالی حفظ اگزودا (بدون اثر اسفنجی)
پانسامن مناسب جهت درمان کمپرسی و
عدم  macerationلبههای زخم
به سطح زخم نـمیچسبد
پانسامنسطح زخم نـمیچسبد
بدون ریزش مواد فوق جاذب از داخل به
جذب پیوسته و تدریجی بدون کاهش اثر بخشی ژل تشکیل شده
نرم و انعطافپذیر حتی در زمان اشباع
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موارد مصـرف                                                                              
زخمهایی با ترشح متوسط تا زیاد مانند                                            :
                                                                      
زخم فشاری                                                             
زخم شـریانی و وریدی پا                                                                                                                              
زخم دیابتیک   
سوختگی درجه یک و دو

زخمهای تروماتیک
زخمهای انکولوژی

زخم های نکروتیک تا فیبـرینی

نکات کاربردی:
 Askina® Absorb +به عنوان یک پانسامن اولیه محسوب میشود
اما در مواردی که نیاز به جذب زیادی داریم روی پانسامنهای
دیگر قرار میگیرد ،درصورت لزوم پانسامنهای متعددی را به
تعداد کم به منظور پوشش مناطق وسیع میتوان روی هم
گذاشت .در زخمهای عمیق ،زخم را محکم نبندید چرا که این
پانسامن همزمان با جذب اگزودا اندکی بزرگ میشود .

کاربرد بالینی :زخم وریدی پا
 1زخمی با ترشحات زیاد و قرمزی و ورم در اطراف بافت
 2استفاده همزمان  Askina® Absorb +با درمان کمپرسی  :این پانسامن به طور موثر مقدار زیادی از
ترشحات و دبریسها را جذب نـموده است.
 3جذب عمودی بدون  macaretionلبههای زخم
 4بعد از گذشت 12روز ،سطح زخم و ورم اطراف به طور قابل مالحظهای کاهش یافته ،بافت
اپیتلیزه در حال پیشـرفت است.
نحوهیعملکرد
پد داخلی شامل فیبـرهایی است که از  3جزء تشکیل شدهاند و مانند یک ماده خشک عمل میکند.
 .1فیبـر سلولزی به منظور انتشار جانبی در اثر مویینگی
 .2فیبـر فوق جاذب جهت ظرفیت جذب باال
 .3فیبـر دو جزئی جهت اتصال و استحکام ساختار پانسامن

پانسامن فوق جاذب دیگر

Askina® Absorb +

پانسامنهای اشباع شده
تغییر شکل زیاد

تغییر شکل مختصـر

سخت ،انعطاف پذیری پایین

نرم و انعطاف پذیر

فرآیند جذب تدریجی و یکنواخت به جذب و نگهداشتـن مقادیر زیادی از اگزودا کمک میکند .تأثیر
بدون  :Gel Lockاین پانسامن حاوی پودر نـمیباشد و ژل اطراف ذرات تشکیل نـمیشود بنابراین
روند جذب مختل نـمیگردد و ذرات داخلی خشک باقی میماند   .

3331010

10

10 x 10 cm

3331210

10

10 x 20 cm

3332005

5

20 x 20 cm
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مدیریت موثر اگزودا
زخمهای فیبـرینی تا گرانوله
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زخمهای فشاری

زخمهای شـریانی و وریدی پا

زخمهای جراحی
زخمهای دیابتی

زخمهای تروماتیک

سوختگیهای درجه دو

تراکئوستومی /محلهای درناژ

زخمهای سطحی

زخم با ترشحات کم
زخم با ترشحات متوسط
زخم با ترشحات زیاد

Askina® Heel

آمادهی مصـرف بدون نیاز به فیکس کردن               
طراحی آناتومیکی جهت پوشش قوزک پا (مالئوس) 
فوم تعدیل کنندهی فشار :پیشگیری از ایجاد زخم بستـر
محافظت خوب در برابر اصطکاک و برداشتـن فشار
      

Askina®Trachea

یک پانسامن  pre cutآماده جهت استفاده در مناطق
تراکئوستومی و درن ها.
قابل استفاده در اطراف هر نوع کانوال و استوما          .

زخمهای فیبـرینی تا گرانوله

Askina® Foam

ویژگی منحصـر به فرد در کنتـرل اگزودا
مقرون به صـرفه :بدون تعویضهای مکرر     
نرم و راحت
طراحی ایده آل لبه های پانسامن :کاهش ریسک
فشار بر روی پوست
عدم چسبندگی به زخم
تعویض پانسامن بدون درد و تروما
کنتـرل جذب اگزودا      

زخمهای حفرهای

Askina® Foam Cavity

Askina Cavity Strips

طراحی مناسب جهت زخمهای حفرهای    
قابلیت جذب باال
تعویض بدون تروما
          

استفاده آسان       
مناسب زخم های تونلی و سینوسی کوچک.
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Askina® Foam | Askina® Foam Cavity | Askina® Cavity Strips | Askina® Trachea
پانسامنهای فوم آب دوست

Askina® Foam

پانسامن فوم غیر چسبندهی دو الیه:
  الیهی فوم پلیاورتان آبدوست نرم با قابلیت تنفسی و ظرفیت باال در کنتـرل اگزودا
  فیلم پل یاورتان محافظ شفاف نازک که از ورود آب و باکتـری به بستـر زخم جلوگیری
میکند.

ویژگی منحصـر به فرد در کنتـرل اگزودا
مقرون به صـرفه :بدون نیاز به تعویض مکرر
ایجاد یک محیط مرطوب مناسب در بستـر زخم
عدم چسبندگی به زخم و تعویض بدون تروما
کنتـرل اگزودای جذب شده از خارج پانسامن
پانسامنی ایدهآل همراه با درمان فشاری
 Askina® Foam Cavityبا قدرت فوم باال:
تعویض آسان بدون به جا گذاشتـن باقی ماندهایی
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نکات کاربردی:
جهت تثبیت  Askina® Foamاز چسب یا باند یا بانداژ
فشاری استفاده م یشود Askina® Foam .همچنین
میتواند به عنوان پانسامن ثانویه برای زخمهای پر ترشح
همراه با  Askina® sorbاستفاده شـود و یا زخــمهـای  
عمیق    که   Askina® sorbیا
 Askina® foam cavityدر داخل آن قرار دارد را پوشش
دهد.

  زخمهای دیابتی پا    
  سوختگی درجه یک و دو

  زخمهای تروماتیک

موارد مصـرف Foam cavity

  زخمهای حفرهای عمیق با ترشحات زیاد

موارد مصـرف Cavity Strips

زخمهای حفرهای با عمق کمتـر،
  ترشحات متوسط تا زیاد
  زخمهای سینوسی

موارد مصـرف Askina® Trachea
   پانسامن فوم آب دوست با شکاف دایرهای مناسب
برای اطراف تراکئوستومی ،درن و استوما.

 4 3استفاده همزمان از دو پانسامن جاذب به منظور پوشش یک زخم عمقی پر ترشح
)Foam cavity and Askina® Foam

زخمهای فیبـرینی تا گرانوله

موارد استفادهی                                                                            Askina® Foam
زخم با اگزودای متوسط تا زیاد                            :
  زخمهای فشاری از درجه یک تا چهار                                                              
  زخمهای شـریانی و وریدی پا                                                                                                                               

 1استفاده از  Askina® Foamبر روی یک زخم سطحی با ترشحات زیاد :کنتـرل جذب اگزودا از الیهی
خارجیپانسامن
 2مقدار زیادی از اگزودا جذب شده :جذب عمودی بدون  macerationلبههای زخم              
(®Askina

Askina® Foam cavity and Askina cavity strips

ساختار و مواد تشکیل دهنده این پانسامنها مشابه  Askina® Foamمیباشد بدون الیهی
خارجی پلی اورتان .این شکل خاص ظرفیت جذب اگزودا را باال میبرد و امکان استفاده از این
پانسامنها را در زخمهای حفرهای با ترشحات زیاد و همچنین زخمهای سینوسی کوچک فراهم
میکند.
طراحی ایدهآل فوم Askina® Foam

ساختار خاص سلول باز  Askina Foamاجازه میدهد که
جذب اگزودا به صورت عمودی و خیلی سـریع صورت بگیرد،
بدون ریسک ایجاد بافت گرانوله جدید در داخل پانسامن    .

7240710

10

5 cm x 7 cm

7241010

10

10 cm x 10 cm

7241210

10

10 cm x 20 cm

7242005

5

20 cm x 20 cm

7244010

10

2.5 cm x 40 cm

7246010

10

2.5 cm x 40 cm

7248510

10

9.5 cm x 8.5 cm

Askina Trachea
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Askina® Heel

پانسامن پاشنهی هیدرو سلوالری

 :Askina® Heelیک پانسامن فوم غیر چسبندهی دو الی ه متناسب با آناتومیک پاشنه که
شامل یک نوار فومی و دو گیره چسبنده است که اجازه میدهد پانسامن حتی در موقع
حرکت سـر جایش ثابت باقی بـامند.

آماده برای استفاده بدون نیاز به فیکس کردن
طراحی آناتومیک ایدهآل جهت پوشش مالئولوس( قوزک)
فوم تعدیل کنندهی فشار ،جلوگیری از زخم بستـر درجه یک
محافظت خوب در برابر نیروهای سایشی و برشی

Superior absorption capacity
of Askina Heel:
The absorption capacity of
Askina Heel and of the two
competitors’ dressings was
evaluated by measuring the
quantity of liquid absorbed by
a 5 x 5 cm dressing sample.
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نکات کاربردی:
   جهت اطمینان از اینکه پانسامن به درستی در جای  
   خود قرار گرفته ،به دفعات میتوان نوار فومی را باز
   و بسته کرد.
   بررسی آسان زخم بدون ایجاد ناراحتی برای بیامر

  برشهای جراحی   
  زخمهای سوختگی درجه یک و دو

  

زخمهای فیبـرینی تا گرانوله

موارد مصـرف                                                                           
مدیریت زخمهای سطحی تا عمقی با ترشح متوسط تا
زیاد در ناحیهی پاشنه                          
  زخمهای فشاری (زخم بستـر)درجه یک تا چهار                                                              
  زخمهای دیابتی پا                                                                                                                                

مراحل استفادهی                                                                          Askina® Heel
  1استفاده از بر چسبهای خود چسب به دو طرف Askina® Heel
  2قرار دادن پانسامن در ناحی هیپاشنه و فیکس کردن   آن با نوار                                                              
  3پوزیشن صحیح
 :Askina® Heel  4قوزک پا پوشانده شده است همچنین پانسامن را میتوان با جوراب فشاری فیکس کرد                           

فوم تعدیلکننده فشار :جلوگیری از ایجاد زخمهای فشاری

7240103

3

Surface= 225 cm

7240105

5

Surface= 225 cm
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آسان ،مطمئـن و نرم
زخمهای گرانوله تا اپیتلیزه
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زخم های فشاری

زخمهای شـریانی و وریدی پا

زخمهای جراحی

زخمهای دیابتی

زخمهای تروماتیک

سوختگیهای درجه دو

زخمهای حاد سطحی

گرافتهای پوستی  

   تکنولوژی سیلیکونی
زخم با ترشحات کم
زخم با ترشحات متوسط
   زخم با ترشحات زیاد

Askina® DresSil

خاصیتمویرگی      
کنتـرل مطلوب اگزودا         
چسبندگی ایمن به پوست اطراف  
تروما
تعویض بدون درد و
             
نرم و راحت  

Askina®DresSil Border

کاربرد آسان،بدون نیاز به فیکس کردن       
فیکس کردن مطمئـن پانسامن به علت لبه های چسبنده          
متناسب با نواحی برجسته بدن  
هنگام استحامم ثابت می ماند

Askina®DresSil Sacrum

فرم پانسامن منطبق با ناحیه ی ساکروم      .
محافظت مناسب پوست در برابر زخم های فشاری و
        maceretion
هنگام استحامم ثابت می ماند      

Askina®DresSil Heel

طراحی آناتومیک برای پانسامن
کاربری آسان
لبههای بزرگ برای تثبیت مناسب پانسامن

Askina®Transorbent

ظرفیت جذب باال       
بدون چسبندگی به سطح زخم   
خاصیت ضـربه گیر (بالشتکی) به علت فوم پلی اورتان          
بدون خیسخوردگی یا باقی ماندهایی در سطح زخم  
قابل برش

Askina® Touch

کاربرد آسان       
غیر چسبنده :به نواحی زخم نـمیچسبد                
تعویض آسان ،بدون درد و تروما

Askina®Transorbent Border

تثبیت مطمئـن به علت لبه های چسب دار        
مناسب برای مناطقی از بدن که پانسامن دشوار است           

Askina® Transorbent Sacrum

      
شکل مثلثی مناسب برای ناحیه ساکروم         

Askina® THINSite

خیلی نازک (یک میلیمتـر) :فوق العاده انعطاف پذیر      
ایدهآل برای نواحی آناتومیکی دشوار
چسبندگی متعادل :کاربرد آسان
فوق جاذب                 

زخمهای گرانوله تا اپیتلیزه

Askina®SilNet

غیر چسبنده :محافظت از بافت گرانوله ی شکننده    
تعویض بدون تروما      
انتقال عمودی اگزودا
درمان های موضعی
ای
ر
ب
نرم و راحت ،مناسب
               
درمان فشار منفی

Askina® Hydro

ظرفیت جذب باال و طوالنی مدت      
ژل چسبنده قوی            
به جا گذاشتـن کمتـرین باقی مانده پانسامن روی بستـر زخم  
حفظ انسجام و یکپارچگی پانسامن بدون نشت ترشحات زخم
کاهش بو                        

Askina Biofilm® Transparent

جاذب موثر اگزودای باقی مانده      
طراحی نازک که در هر ناحیه ایی از بدن فیکس میشود         
شفاف ،امکان کنتـرل اگزودا  
کاربرد آسان
هنگام استحامم ثابت می ماند

Askina® Derm

سیستم کاربردی مبتکرانه :کاربرد آسان       
   MVTRباال           
چسبندگی مناسب بدون آزردگی پوست       
نفوذ ناپذیر نسبت به مایعات و باکتـریها
شفاف :معاینهی زخم      
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Askina® SilNet

الیهی سیلیکونی نرم در تـامس با زخم

 Askina® SilNetاز مادهی بیبافت منعطف ساخته شده که هر دو طرف آن با الیهی
سیلیکونی نرم پوشانده شده است که این الیه در تـامس با زخم میباشد .این پانسامن با
سطح زخم تطابق پیدا میکند و به طور کامل به پوست اطراف میچسبد                                                                   .
محل زخم در هنگام تعویض پانسامن از آسیبهای مکانیکی در امان است بنابراین
 Askina® SilNetترومای مرتبط با تعویض را به حداقل میرسد.

غیر چسبنده :محافظت از بافت گرانولهی شکننده
تعویض بدون تروما
انتقال عمودی اگزودا
نرم و راحت
متناسب با درمانهای موضعی درمان فشار منفی
قابلیت قرار گیری از هر دو طرف بر روی زخم
حساسیت پایین
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نکات کاربردی:
 Askina® SilNetمیتواند با پانسامنهای ثانویه زیر استفاده
شود:
    Askina® Foam
                                                                  Askina® Heel
    Askina® Pad

موارد مصـرف                                                                           
  بریدگیها و ساییدگیها                                                                
  پارگی پوست                                                                                                                                

  زخمهای ترومایی     
  سوختگیهای درجه یک و دو  
   فیکس کردن گرفتهای پوستی
   زخمهای جراحی
   محل    Donor

                                                                        
 1الیهی شفاف را بر دارید.
 Askina® SilNet   2را روی سطح زخم بگذارید و الیهی شفاف ثانویه را به آرامی  بر دارید                                                                        .
پانسامن ثانویهی جاذب مناسب مانند  Askina® Foamبه کار ببـرید.
   3نحوهی عملکرد  :Askina® SilNetساختار متخلخل آن اجازه میدهد ترشحات بدون
 4احتامل  macerationبه سمت پانسامن ثانویه حرکت کند  .

Size
5195710

10

5195703

3

5 cm x 7.5 cm

5197510

10

10 cm x 7.5 cm

5197503

3

10 cm x 7.5 cm

5191810

10

10 cm x 18 cm

5191803

3

10 cm x 18 cm

5192305

5

20 cm x 30 cm

زخمهای گرانوله تا اپیتلیزه

چسب سیلیکونی نرم                                             :
 Askina® SilNetاز سیلیکون نرم ساخته شده که تثبیت مطمئنی را ایجاد میکند ،بر خالف چسبهای
آکریلیک سنتی در هنگام تعویض به سلولهای اپیدرم آسیبی وارد نـمیکند.

Askina® SilNet

5 cm x 7.5 cm
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Askina® DresSil Border | Sacrum | Heel
پانسامن فوم با چسب سیلیکونی

 Askina® DresSilیک پانسامن خود چسب است که یک سمت آن چسب سیلیکونی
نرم و در سمت دیگر یک فیلم ضد آب قابل نفوذ در برابر بخار میباشد .این پانسامن
ظرفیت جذب باالی فوم را با چسب سیلیکونی نرم که در تـامس با زخم می باشد ترکیب
میکند.

چسبندگی نرم و مالیم
حداقل آسیب بافتی هنگام تعویض پانسامن
ظرفیت جذب باال
کاربرد آسان

ساختار Askina® DresSil

 :1فیلم محافظ پلیاورتان :غشاء با نفوذ پذیری باال که
مانع ورود باکتـری و آب است                           
 :2الیهی فوم آب دوست :نرم و قابل انعطاف با
ظرفیت جذب بسیار باال                                                 
 :3الیهی چسبندهی سیلیکونی :چسبندگی مطمئـن به
اطراف زخم ،بدون آسیب بافتی در هنگام تعویض،
الیهی سیلیکونی متخلخل که اجازهی عبور ترشحات به
سمت الیهی فوم را میدهد.
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قابل انطباق با نواحی برجسته و دشوار
قابلیت برش به شکل دلخواه
ارتقاء راحتی بیامر
حساسیت پایین

2

نکات کاربردی:
 Askina® DresSilمیتواند تحت بانداژ فشاری    
   استفاده شود.
    Askina® DresSilممکن است با هدف پیشگیری از   
   آسیب پوستی استفاده شود .

4

1

3

    Askina® DresSil Borderاجازهی استحامم را به
   بیامر میدهد    .

 Askina® DresSil Borderساختاری مشابه  Askina® DresSilدارد با یک الیهی حاشیهایی
1/5سانتیمتـری چسبنده که برای پوشش مطمئـن تر زخم ایجاد شده است .به خصوص برای مناطقی که
پانسامن آنها دشوار است یا مناطق متحرک (زانوها ،آرنج ،تا شدگیهای پوست) مناسب است.
نـمونهیکاربردی

زخمهای گرانوله تا اپیتلیزه

موارد مصـرف                                                                           
   زخمهای فشاری                                                              
   زخمهای سیاهرگی                                                                                                                                
   زخمهای سـرخرگی     
   پای دیابتیک  
    زخمهای ترومایی
    زخمهای جراحی
   سوختگیهای در جه یک ودو
   محلهای Donor
  پارگیهای پوست

                                                                        
 1زخم در فاز اپیتلیزاسیون                                
هدف :محافظت از بافت تازه تشکیل شده و تعویض بدون آسیب پانسامن                                                                        
 2کنتـرل ترشحات از خارج پانسامن
   3در ظرف دو روز زخم کامال اپیتلیزه می شود.
 4زخم بهبود یافته با ظاهری رضایت بخش  .

 Askina® DresSil Borderهمچنین یک طراحی ویژه  برای ناحیهی ساکروم داردAskina® DresSil Sacrum :
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Askina® Transorbent
فوم حاوی هیدروژل خشک

در یک مطالعهی مقایسهایی به صورت رندوم 120
بیامر مبتال به زخم فشاری بررسی شدهاندAskina® ،
 Transorbentدر مقایسه با پانسامن هیدروکلوئید
 %57کاهش سطح زخم بیشتـری نشان داد بدون به جا
گذاشتـن باقی ماندهایی روی زخم

موارد مصـرف                                                                           
  زخمهای فشاری                                                              
   زخمهای وریدی پا                                                                                                                                 

   زخمهای شـریانی پا       
   زخمهای دیابتیک  
    زخمهای تروماتیک  
    زخمهای جراحی
   سوختگیهای درجه یک و دو
   حامیت از پوستهای شکننده و آسیب پذیر

نـمونه ی کاربردی                            Askina® Transorbent
2 1
             زخـم فـشاری درجه دو در ستـون فقرات بیـامر کاشـکسـی

از ویژگیهای ثبت شدهی تکنولوژی هیدروژل خشک این است که فرآیند جذب بی نظیری را ایجاد
میکند .در طی این فرآیند ترشحات از سطح زخم خارج شده و در پانسامن به دام میافتد ،بدین ترتیب
رطوبت اضافی را جذب مینـامید.
   ظرفیت جذب باال
   عدم چسبندگی به سطح زخم
   خاصیت ضـربهگیر (بالشتکی) ناشی از فوم پلی اورتان
   عدم  macerationیا باقیمانده روی سطح زخم          
    قابل برش به اندازه و شکل مورد نیاز         
ساختار Transorbent

 :1الیهی پلی اورتان نازک نفوذ ناپذیر نسبت به مایعات و
باکتـریها با قابلیت تبخیر                                  .
 :2الیهی فوم با داشتـن قابلیت تبخیر پانسامن را نرم و راحت
نگه میدارد                            .
 :3الیهی هیدروژل خشک ،جذب اگزودا و حفظ یک محیط
مرطوب در بستـر زخم ،تبخیر اگزودای اضافه از طریق فوم و
الیهی فوقانی                            .
 :4الیهی چسبنده به پوست سالـم و خشک اطراف زخم
میچسبد اما به سطح زخم نـمیچسبد                               .
Size
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0072786 R

10

5 cm x 7 cm

0072789 U

5

10 cm x 10 cm

0072790 V

5

15 cm x 15 cm

0072791 W

5

20 cm x 20 cm

Askina Transorbent

Askina® Transorbent® Border | Sacrum | Askina® Touch
پانسامنهای فوم با الیهی هیدروژلی خشک و لبههای چسبنده یا غیر چسبنده

نکته                                                      :
Askina® Transorbentضد آب میباشد.

Askina® Transorbent® Sacrum

                                                                             
 Transorbent®Borderو  Askina® Touchدارای الیههای پانسامنی مشابه و دارای مزیتهای
 Askina® Transorbentمیباشد .لبهی پلی اورتان چسبنده ،ایمنی بیشتـری را در طی زمان پوشش
زخم ایجاد میکند        .
 :Transorbent® Borderمنطبق با مناطقی از بدن که پوشش آن سخت است                  
 :Transorbent® Sacrumشکل مثلثی ایدهآل جهت ناحیهی ساکروم                                                                      
: Askina® Touchاین پانسامن ساختارش مشابه  Transorbentو غیر چسبنده میباشد .ایدهآل
جهت زخم هایی با پوست شکننده.

زخمهای گرانوله تا اپیتلیزه

 1چسبندگ ی ایمن با لبـههای مطمئـن و محافظت پوست در برابر
ترشحاتبـدن  
 2تأثیـر خاصیـت بالشتـکی فوم در جلوگیـری از ایجاد زخـم بستـر

Size overall dressing | foam island

Askina Transorbent

0072705B

5

9 cm x 14 cm | 5 cm x 10 cm

Border

0072706B

10

9 cm x 14 cm | 5 cm x 10 cm

0072710C

5

14 cm x 14 cm | 10 cm x 10 cm

0072715D

5

17 cm x 17 cm | 13 cm x 13 cm

0072720E

5

24 cm x 24 cm | 20 cm x 20 cm

0072795Z

3

16 cm x 18 cm | 12 cm x 14 cm

0072792X

5

18 cm x 20 cm | 15 cm x 16.5 cm

0072799X

10

18 cm x 20 cm | 15 cm x 16.5 cm

7261002

10

10 cm x 10 cm

7261501

5

10 cm x 15 cm

7262252

5

15 cm x 15 cm

7262253

10

15 cm x 15 cm

7264001

5

20 cm x 20 cm

Sacrum

Askina Touch
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®Askina® THINSite

پانسامن جاذب نازک با تکنولوژی هیدروژل خشک

پانسامنهای®  Askina® THINSiteبرای سیستم
انتقالی غیر تـامسی به کار برده میباشد.
قابل برش در هر اندازه و شکل
محافظت از پوست اطراف استوما

موارد مصـرف                                                                           
  زخمهای فشاری                                                              
   زخمهای وریدی پا                                                                                                                                 
   زخمهای شـریانی پا       
   زخمهای پس از جراحی    
    پارگی و ساییدگیهای جزیی پوست                                                        
    

®  Askina® THINSiteیک پانسامن بسیار نازک و راحت می باشد .این پانسامن با طراحی انعطاف
پذیر خود میتواند جایگزینی مناسب برای پانسامن های ضخیم با نیروهای جذبی باشد .فرمول پیشـرفته
هیدروژل خشک امکان کنتـرل جذب و مدیریت طوالنی مدت ترشحات را فراهم می کند                   .
   منطبق با سطوح آناتومیکی بدن که پانسامن آن سخت است                                 
   کاهش اصطکاک؛ هنگام حرکت بیامر                          
   امکان کنتـرل اگزودای جذب شده را فراهم میکند                
   درجای خود ثابت می ماند با این حال از سطح پوست به راحتی جدا می شود بدون آسیب      
   رساندن به بافت یا به جا گذاشتـن باقی مانده روی سطح زخم        

ظرفیت فوق جاذب پانسامن
طی مقایسهی پنج روزه پانسامنهای
® Askina® THINSiteترشحات بسیار
بیشتـری را نسبت به هیدروکلوئیدهای
نازک و ضخیم رقیب جذب کردهاند
تـاممی این شواهد دال بر توانایی بینظیر
هیدروژل در مدیریت ترشحات در زمان
پوشش زخم میباشد.

Size
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0072889U

5

10 cm x 10 cm

0072888T

10

10 cm x 10 cm

0072885P

16

10 cm x 10 cm

0072890V

5

15 cm x 15 cm

0072894V

10

15 cm x 15 cm

0072891W

5

20 cm x 20 cm

Askina THIN Site

Askina® Hydro
پانسامن هیدرو کلوئید

نکات کاربردی                                                  :
زمان ماندگاری  5تا  7روز                                     
بو را تا حد زیادی کاهش میدهد

موارد مصـرف                                                                           
   زخمهای فشاری                                                              
   زخمهای سیاهرگی                                                                                                                                
   زخمهای سـرخرگی     
   سوختگیهای در جه یک ودو
   محلهای Donor
  ساییدگیها

 Askina® Hydroیک پانسامن هیدروکلوئید نسل جدید میباشد با ظرفیت جذب قوی و طوالنی مدت
و چسبندگی مناسب بدون به جا گذاشتـن باقی ماندهایی در بستـر زخم .این پانسامن شامل Psyllium
( Huskپسیلیوم) میباشد که ظرفیت جذب را تقویت میکند ،با باکتـری های زخم باند میشود و بوی
بد زخم را کاهش میدهد.

زخمهای گرانوله تا اپیتلیزه

Size
F72048

5

10 cm x 10 cm

F72041

10

10 cm x 10 cm

F72044

5

15 cm x 15 cm

F72045

10

15 cm x 15 cm

5

20 cm x 20 cm

10

10 cm x 18 cm

F72047

Askina Hydre

37

Askina® Bioﬁlm® Transparent
پانسامن هیدرو کلوئید شفاف

نکات کاربردی                                                   :
  ماندگاری پانسامن تا  7روز    

موارد مصـرف                                                                           
کنتـرل ترشحات کم                                                               :
   زخمهای مزمن سطحی                                                                                                                                
   زخمهای فشاری ،زخمهای پا         
   زخمهای حاد :سوختگی درجه1و ،2خراشیدگیها       
    زخمهای پس از جراحی
                                                         
    

 :Askina® Bioﬁlm® Transparentپانسامن هیدرو کلوئید شفاف استـریل نازک برای درمان زخم
مرطوب با ظرفیت جذب اگزودای باقی مانده       .
  طراحی نازک که با تـامم نقاط بدن تناسب دارد               .
   شفاف :کنتـرل بصـری زخم                                      
   کاربردی آسان                                                       
   در هنگام استحامم در جای خود باقی میماند.

ترکیبات :
  کربوکسی متیل سلولز سدیم                  
   پلی ایزوبیوتیلن                                      
   فیلم پلی اورتان

Size
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F72090

10

10 cm x 10 cm

F72091

5

15 cm x 15 cm

F72097

10

15 cm x 15 cm

F72095

10

5 cm x 20 cm

F72092

5

20 cm x 20 cm

F72098

10

20 cm x 20 cm

Askina Bioﬁlm Transparent

Askina® Derm
پانسامن فیلم پلی اورتان

نکات کاربردی                                                    :
  میتواند به عنوان پیشگیری کننده از آسیب   
  پوستی در اثر اصطکاک یا رطوبت دائـمی استفاده    
  شود                       .
  میتواند به عنوان فیکساتور  IVیا پانسامن   
  ثانویه استفاده شود.

موارد مصـرف
محافظت از زخم های بدون ترشح مانند:
                                                                          
   زخم فشاری درجه یک                                                              
   محلهای                                                                                                                                  Donor

   ساییدگیهای جزئی      
   سوختگیهای درجه یک  
    زخمهای جراحی   
    پارگیها

 Askina® Dermیک پانسامن فیلم پلی اورتان شفاف استـریل است .این محصول تقریباً نفوذپذیر بوده
و برای محافظت از پوست تازه تشکیل شده مناسب است                                             .
همچنین از تشکیل الیه ی خشک پیشگیری میکند              .
   حفظ یک محیط مرطوب                                               
   کاربرد آسان                                                             
    MVTRباال                                                      
   چسبندگی مناسب بدون آسیب به پوست در هنگام تعویض     
   نفوذ ناپذیر نسبت به مایعات و باکتـریها                    
   شفاف :معاین هی زخم امکان پذیر است

   1کاغذ چــاپدار را از طـــرف     2پانسامن را روی محل زخم
چسبندهی پانسامن جدا کنید .قــرار دهید در حالــی که نوار
کناری چسب به زخـــم باشد
پانسامن را که به زخم چسبیده
به آرامی فشار دهید.

زخمهای گرانوله تا اپیتلیزه

روش استفادهی نو آورانه

     3به آرامی نوار کنــاری را جدا      4با جدا کردن نوارهای کناری
کنیـــد و باقی مانده پانسامن در جهت عالمت ها رویهی
را بـه پوست خشک اطــــراف پالستیکی را بردارید.
بچسبانید.

Size
F72029

10

4.4 cm x 4.4 cm

F72031

5

6 cm x 7 cm

F72032

10

6 cm x 7 cm

F72033

100

6 cm x 7 cm

F72034

5

10 cm x 12 cm

F72035

10

10 cm x 12 cm

F72036

50

10 cm x 12 cm

F72037

10

10 cm x 20 cm

F72038

10

15 cm x 12 cm

F72039

10

30 cm x 20 cm

Askina Derm
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عملکرد آنتی میکروبیال سـریع و طوالنی مدت
زخمهای عفونی

40

زخمهای شـریانی و وریدی پا
زخم های فشاری

زخمهای دیابتی پا

زخمهای سوختگی درجه دو

محل Donor

گرافت های پوستی

   
زخم با ترشحات کم
زخم با ترشحات متوسط
   زخم با ترشحات زیاد

Askina®Calgitrol AG

آزاد سازی نقره بسیار سـریع و طوالنی االثر                    
بدون نیاز به فعالسازی یون نقره                                 
حداکثـر تا  7روز ماندگاری دارد                             
عدم تغییر رنگ در پوست  
کنتـرل اگزودا در حد مطلوب              

Askina®Calgitrol THIN

آزاد سازی نقره بسیار سـریع و طوالنی االثر                      
بدون نیاز به فعال سازی یون نقره                                
حداکثـر تا  7روز ماندگاری دارد                             
عدم تغییر رنگ در پوست                        
سازگاری مناسب با زخم های عمیق و مناطقی از بدن که پانسامن دشوار می باشد   

Askina®Calgitrol Paste

خمیری با قابلیت سازگاری باال برای متاس بیشرت با بسرت زخم(  100درصد یون نقره)            
مقاوم در برابر طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها مانند                       MRSA
بدون نیاز به فعال سازی    
حفظ رطوبت بسرت زخم      
برداشنت آسان با پاک کردن ساده                             
عدم تغییر رنگ در پوست

Askina®Carbosorb

جذب باکتـری و مواد بد بو       
برای انواع زخمهای بد بو      
قابل استفاده به عنوان پانسامن ثانویه  

زخمهای عفونی
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Askina® Calgitrol® Ag | Askina® Calgitrol® THIN
پانسامنهای آلژینات نقره

 :Askina®Calgitrolیک فرمول ماتریکسی انحصاری دارد که آلژینات کلسیم و آلژینات
نقره را با  10درصد آب ترکیب میکند .در تـامس با ترشحات ،آلژینات ماتریکس به یک
ژل نرم تبدیل میشود و بدین ترتیب یون نقره در بستـر زخم آزاد میشود                                                 .
 :Askina® Calgitrol®Agیک پانسامن با تکنولوژی پیشـرفته است که اثر بازدارندگی
یون نقره را با ظرفیت جذب باالی آلژینات کلسیم و فوم پلی اورتان را در کنار هم قرار
میدهد         .
 :Askina®Calgitrol®THINیک الیهی نازک از ماتریکس آلژینات نقره است .نرم و
منعطف،سازگار با زخمهای عمیق و مناطقی از بدن که پانسامن دشوار است .این
محصول میتواند با یک پانسامن ثانویهی جاذب مانند  Askina® Foamاستفاده شود.

بسیار کاربردی
بدون نیاز به فعال سازی :آماده جهت استفاده
تآثیر فوری :کاهش قابل توجه حجم باکتـری در ظرف  30دقیقه
مقاوم در برابر طیف وسیعی از میکروارگانیزمها مانند MRSA

اثر آنتی میکروبیال پایدار تا  7روز
تعویض بدون تروما
عدم تغییر رنگ پوستی

نحوهیعملکرد

Askina® Calgitrol® Ag
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1

نکات کاربردی:
پانسامن با ماتریکس نقره (سطح خاکستـری تیره)  که
در تـامس با زخم است با یک پانسامن فیکساتور مناسب
در جای خود ثابت باقی میماند .بعد از برداشتـن
پانسامن زخم ،زخم را کامالً تـمیز کنید تا باقی ماندهی
 Askina® THINبرداشته شود.

موارد مصـرف                                                                           
زخمهای عفونی یا کلونیزهی حاد با ترشحات متوسط تا زیاد   :
   زخمهای فشاری درجه یک تا چهار                                                                                                                                   
   زخمهای شـریانی و وریدی پا       
   پای دیابتی      
    زخمهای سوختگی درجه    2
    زخمهای ترومایی
   محلهای Donor
  

3

                                                                        
نـمونه های کاربردی                               :
     1استفاده از  ® Askina®Calgitrolدر زخم سطحی وسیع                                                                        
      2استفاده از  ® Askina®Calgitrolدر یک زخم سطحی غیر یکنواخت به همراه      Askina®Foam
       به عنوان پانسامن ثانویه  
      3استفاده از  Calgitrol®THINبر روی زخم پاشنه همراه با Askina® Heel
 Askina® Calgitrol® Thin     4همچنین برای زخمهای حفرهای مناسب است  .

زخمهای عفونی

Size
6211003 | 6211010

10| 3

10 cm x 10 cm

6211510 | 6211503

10| 3

15 cm x 15 cm

6212010

10

20 cm x 20 cm

6205510

10

5 cm x 5 cm

6201010

10

10 cm x 10 cm

6202110

10

10 cm x 20 cm

6202010

10

20 cm x 20 cm

6202403

3

20 cm x 40 cm

6203003

3

30 cm x 30 cm

6204003

3

40 cm x 40 cm

Askina® Calgitrol® AG

Askina® Calgitrol® THIN
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Askina®Calgitrol® Paste
خمیر آلژینات نقره

خمیری با سازگاری باال برای تـامس مطلوب با بستـر زخم
 مقاوم در برابر طیف وسیعی از،صد در صد یون نقره
MRSA میکروارگانیسمها مانند
بدون نیاز به فعالسازی

 یک خمیر با قابلیت سازگاری باال که دارای مقادیر مشابه:Askina®Calgitrol® Paste
سازگاری باالی این پانسامن. نقره میباشدAskina®Calgitrol® آلژینات نقره با پانسامن
اجازه میدهد نزدیکتـرین تـامس میان یون فعال نقره و بستـر زخم ایجاد شود که این
خصوصیت بسیار ارزشمند بوده و در درمان زخمهای دشواری مانند زخمهای تونلی و
.سینوسی و حتی سوختگیهای درجه دو و زخمهای پای دیابتی مزیت دارد

کنتـرل مداوم برای محافظت باکتـریایی طوالنی مدت
حفظ رطوبت در محیط زخم
برداشتـن آسان با یک شستشوی ساده

2. Swelling of the silver alginate
matrix and bond dissociation
Ca

Ag

 قابل مصـرف میباشد، روز پس از باز شدن درب7 تا

Ag

Ca

Ag

Ag

Alg

Ca

Ca

Ca

Ag

Alg
Ca

Ag

Alg

Ca

Ca

Ag+
Ag

Ca

Ag

Ag

Alg
Ag

Ca

Ag+
Ca

Ag
Ca

Ag

Alg
Ca

Ca

Ag

Ag

Alg

Ca

Ag+

Ca

+

+

+

Ag

+

Ag

Ag

+

Na
Na
+

+

Na

Wound bed

+

+

Na

A g+

+

+

Ag +

Ag

Na

A g+

Ag

Ag

Na +

Na +

Ag+

3. Controlled and
sustained delivery
of ionic silver
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Skin
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Absorption of moisture by the matrix leads to softening and
swelling of the alginate structure, which facilitates controlled
and steady state release of ionic silver into the wound.

Ca

1. Absorption of
exudate into
the matrix
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عدم تغییر رنگ پوستی
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Paste
Intimate contact
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2

نکات کاربردی:
قبل از استفاده تیوب را تکان دهید                                 .
یک الیهی ضخیم خمیر را روی سطح زخم قرار دهید           .
طراحی کانوال امکان استفاده از خمیر را در زخمهای
تونلی و سینوسها ی کوچک فراهم میکند                                   .
در سطوح وسیع تر خمیر را میتوان به راحتی با دست
پخش کرد                                                               .
تعویض آسان بدون درد با یک شستشوی ساده
موارد مصـرف                                                                           
کنتـرل اگزودا در زخمهای سطحی یا عمقی      :
   زخمهای فشاری درجه یک تا چهار                                                                                                                                  
   زخمهای شـریانی و وریدی        
   زخمهای نوروپاتیک      
    سوختگی درجه دو   
    استفادهی همزمان در زخمهای عفونی که تحت درمان
   دارویی هستند.

1

3

4

                                                                        
روش استفاده از خمیر                               :
     1زخم را با خمیر پر کرده (بیامر دیابتی با زخم نامنظم بر روی پای چپ)                                                                      
     2کامال روی زخم را با خمیر بپوشانید کاربرد خمیر آسان است وروی زخم باقی میماند     
     3با یک پانسامن ثانویهی مناسب زخم را بپوشانید  
     4با بانداژ فیکس کنید   

Bacteria Kill curves

Escherichia coli NCIMB 8,6 ; 12416 Log reduction in 3 hours
Pseudomonas aeruginosa NCIMB 10,2 ; 8626 Log reduction in 3 hours
;)Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA, ATCC BAA-44
6,4 Log reduction in 3 hours

Size

زخمهای عفونی

B. Braun, Reports HOSP283A and HOSP303, 2009

CFU: colony-forming units

Askina Calgitrol Paste

6241505

5

15 g

Tube

6241510

10

15 g

Tube

6241001

1

100 g

Tube

6242501

1

250 g

Jar

6245001

1

500 g

Jar
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Askina® Carbosorb
پانسامن شارکول

نکات کاربردی                                                   :
پانسامنی که میتواند در زخم های پا با جوراب یا بانداژ
و یا چسب فیکس شود.

موارد مصـرف                                                                           
 Carbosorbمیتواند برای زخم هایی با ترشح کم تا
زیاد استفاده شود ،همچنین در زخم های مزمن سطحی
تا عمقی که عفونت یا بوی بد مشهود است                                                              .
   زخمهای وریدی پا                                                                                                                             

 Askina® Carbosorbیک پانسامن استـریل و منعطف است با یک الیهی ضخیم و جاذب از جنس
ریون و ویسکوز بافته نشده و یک الیهی پوششی ذغال فعال برای جذب باکتـریها و بوهای نا مطبوع                                                               .
 Askina ® Carbosorbظرفیت جذب محدودی دارد :به تنهایی فقط در زخمهای کم ترشح بد بو
استفاده میشود یا به همراه پانسامنهای جاذب دیگر در زخمهایی با ترشحات متوسط تا زیاد و بد بو.

   زخمهای شـریانی پا       
   زخمهای قارچی  
    زخمهای تروماتیک  
    زخمهای فشاری
   زخم های جراحی یا ترومایی عفونی و بدبو
  

Size
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9025006

10

10 cm x 10 cm

9025070

12

10 cm x 10 cm

9025014

10

10 cm x 20 cm

9025078

12

10 cm x 20 cm

Askina Carbosorb

Askina® Pad | Askina® Pad S
کمپرس جاذب بیبافت

نکات کاربردی                                                    :
 Askina®Padمیتواند به عنوان پانسامن ثانویه برای
سایر آسکیناها به کار رود                                            :
Askina® Gel, Askina® Sorb,
Askina® Cavity Strips,
Askina® Calgitrol Ag,
… Askina® Calgitrol THIN,

موارد مصـرف Pad

    پانسامن جاذب برای زخم های جراحی ،پوستی،
   یا ترومایی  
     پانسامن ثانویه برای طیف وسیعی از پانسامنهای
   دیگرشامل زخم های عفونی

 Askina®Padیک کمپرس استـریل و غیر چسبنده با قدرت جذب باال برای انواع زخمهای ترشحدار  
                                  
 Askina®Pad Sیک کمپرس با شکاف باریک ،استـریل و غیر چسبنده است که قدرت جذب باالیی را
برای پوشش درن ها و تیوبهای تغذیهایی دارد .این پانسامن یک شکاف مرکزی دارد که برای استفاده
جهت تیوبهایی که حداکثـر  11میلیمتـر ضخامت دارد مناسب است و یک شکاف باریک برای پیچیدن
به اطراف تیوب.

موارد مصـرف                                                                          Pad S
    پانسامن جاذب برای محلهای درن ،اطرف کاتتـرها  ،
      تیوبهای تغذیهایی ،کاتتـرهای سوپراپوبیک

ساختار سه الیهایی

 :1مادهی پوششی آب گریز                 
 :2مادهی کرکی با ظرفیت جذب باال        
 :3الیهی تـامسی غیر چسبنده (پلی استـر خالص)

9024000

25

5 cm x 5 cm

Pad

9024018

100

5 cm x 5 cm

9024026

10

10 cm x 10 cm

9024034

100

10 cm x 10 cm

9024042

100

20 cm x 10 cm

9024050

30

5 cm x 5 cm

9024069

30

7.5 cm x 7.5 cm

زخمهای عفونی

Size

Askina Pad

Pad S

Diameter of the central hole: 4.1 – 11 mm
for Ch. 9 – 30
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®Linovera

ب هایپر اکسیژنه
محلول اسیدهای چر 

نکات کاربردی                                                   :
® Linoveraرا روزانه  2تا  3بار روی موضع مورد نظر
اسپری کرده ،به آرامی مالش دهید که پخش گردد تا
زمانی که کامال جذب پوست شود .همراه با ®Askina
 Heelاستفاده میشود جهت مراقبت بهینه از پاشنهی
پا در مقابل زخمهای فشاری

موارد مصـرف                                                                           

  جلوگیری و درمان زخم های فشاری درجه یک
  

® Linoveraیک محلول حاوی اسیدهای چرب هایپر اکسیژنه است جهت پیشگیری و درمان زخم فشاری
درجه یک .به علت درصد باالی اسید لینولئیک در آن ،خاصیت ترمیمیاش افزایش م ییابد .ترکیبات گیاهی
موجود در آن مانند   Aloe veraو   Centella asiaticaاثر ویژهایی بر محافظت و ترمیم زخم دارند     .
   محافظت پوست در برابر عوامل خارجی                       
   افزایش مقاومت پوست                                              
   ترمیم  الیهی فوقانی اپیدرم                                    
   تقویت گردش خون مویرگی                                          
   تحریک تولید کالژن                                                 
   اثر ترمیمی و آبرسانی
مواد تشکیل دهنده:
)Hyperoxygenated essential fatty acids (linoleic acid
Tocopherols
Aloe Vera
Centella Asiatica
Perfume

467933

1

Size

Linovera

30 ml

GB | ES | PT | IT

468156

DE | CZ | PL | SK

468157

FR | NL | RU | DK

468155

FR | DE | NL | IT

468160

10

30 ml

468161

DE | CZ | PL | SK
FR | NL | RU | DK

468166
468158
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GB | ES | PT | IT

10

50 ml

GB | ES | PT | IT

468159

DE | CZ | PL | SK

468162

FR | NL | RU | DK

Askina® Barrier Film | Askina® Barrier Cream
محافظ پوستی قابل تنفس /محافظ رطوبتی و حامیتی

نکات کاربردی                                                    :
:Askina Barrier Film
  سـر اسپریرا در فاصلهی  10تا 15سانتیمتـری
  موضع نگهداشته و به آرامی روی پوست اسپری  
  کنید .فیلم در عرض  30ثانیه روی موضع خشک   
  میشود      .
                                                         :Askina Barrier Cream
  قبل از استفادهی کرم پوست را کامل خشک  
  کنید.کرم را به طور نازک پخش کنید تا منطقهی  
  مورد نظر را کامل بپوشاند                                                        .
  بعد از تـمیز کردن پوست روزی یک بار کرم را  
  استفاده کنید.

موارد مصـرف Barrier Film

جلوگیری از آسیب پوستی در برابر رطوبت یا  
   اصطکاک   
   محافظت از پوست در معرض  macerationو  
   پوست رفتگی                                                                
   محافظت از پوستهای تازه تشکیل شده در   
   مقابل آسیب مجدد
موارد مصـرف Barrier Cream

   کرم به عنوان یک محافظ رطوبتی و حامیتی برای
   پوست سالـم عمل میکند                          :
   محافظت از پوست در برابر خیس خوردگی ناشی  
   از بی اختیاری و ترشحات بدن                                           
   محافظت از پوستهای حساس ،خیلی خشک و  
  شکننده ،مانند پوست اطراف زخم

 Barrier ® Filmیک محافظ پوستی شفاف و قابل تنفس است که خیلی سـریع خشک میشود .این
پانسامن از پوست سالـم یا آسیب دیده در اثر ادرار و مدفوع ،چسب ،تروما و اصطکاک محافظت میکند.
استعامل آن کامال بدون ایجاد سوزش است.
             
   خشک شدن سـریع کمتـر از  30ثانیه                           
   شفاف :امکان کنتـرل بصـری                                      
   مقرون به صـرفه                                                    
   ایجاد محافظت  3روزه                                                
   آسان پاک میشود                                                      
   افزایش چسبندگی پانسامنها و چسبها                          
   عدم کاهش اثر پد های بیاختیاری                                 
    عدم تداخل با عملکرد چسبهای استومی
 :Askina® Barrier Creamبه عنوان کرم محافظ با دوام در بیامران بیاختیار که در معرض آسیب
رطوبت ادرار و مدفوع هستند کاربرد دارد .این کرم به طور موثری پوستهای خیلی خشک را مرطوب
مینـامید و همچنین میتواند اثر محافظتی بر پوستهای در معرض آسیب به علت تـامس  طوالنی مدت
با ترشحات را داشته باشد.
                                           
    پیشگیری موثر از آسیبهای پوستی در بیامران دچار بیاختیاری ادرار ومدفوع                                                
   غلظت باال :مقدار کم از آن سطح وسیعی را میپوشاند       
   عدم کاهش قدرت جذبی پدهای بی اختیاری                  
   عدم کاهش اثر چسبندگی چسب ها و پانسامن ها                
    مقاوم در برابر شستشو :نیاز به استفاده ی مکرر نـمی باشد

Article number

Pcs/Pack

Size
Askina Barrier Film

4002801

1

28 ml

4002812

12

28 ml

4112801

1

28 g

4112812

1

28 g

Spray Bottle
Askina Barrier Cream

4119212

92 g

پوست در معرض خطر

4119201

92 g

Tube

Tube

49

50

51

ابتکار توسعه درمان (اتود)
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