
 راهنمای مدیریت درمان زخم

  Ebtekar Tose’e Darman Co.

درست از آغاز
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راهنامی مراقبت از زخم

آمادهسازی بستـر زخم

Prontosan® Wound Irrigation Solution

Prontosan® Wound Gel | Wound Gel X

Braunol®      
 Braunovidon®  Ointment | Ointment Gauze

Lavasept®

      Prontosan® Wound Spray  

زخمهاینکروتیکتافیبـرینی 

Askina®  Gel

      Askina® Sorb

             Askina® Absorb +

زخمهای فیبـرینی تا گرانوله شده                

            Askina® Foam | Foam Cavity | Cavity Strips

Askina® Heel

Askina® Foam  Border | Sacrum |Askina® Trachea

زخمهایاپیتلیزه

Askina® SilNet

Askina® DreSil |  Border | Sacrum | Heel

             Askina® Transorbent

                                 Askina® Transorbent  Border |  Sacrum

              Askina® Touch

       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 درمعرض خطر

Linovera®

Askina® Barrier Film | Barrier cream

سفارشگذاری     

ــن ــد.ای ــجمیبرن ــنرن ــایمزم ــمه ــااززخ ــردنی ــاندرسـراسـ ــاانس میلیونه

ــه ــازب ــننی ــیوهمچنی ــنزندگ ــتپایی ــادردوکیفی ــدماهه ــامرانمجبورن بی

مراقبــتودرمــانطوالنــیرابپذیرنــد.بیــامرانزخمهــایمزمــنومراقبــانآنهــا

هیــچچیــزجــزدرمــانســـریعومانــدگارراآرزونـــمیکنند.

درمــانموفــقبــهوضعیــتبهداشــتیزخــم،آمادهســازیبستـــرزخــم،انتخــاب

پانســامن،تجربــهدرمانگــرومهمتــرازهمــهشـــرایطبیــامر؛بســتگیدارد.

چــرک،بافــتنکروتیــک،دتریتــوسوبخصــوصبیــوفیلــمباکتـــریاییازبهبــود

زخــمجلوگیــریمینـــامید.بــرطــرفکــردنایــندتریتــوسکــهبــانــام

دتریتولیــزشــناختهمیشــودبهبــودزخــمراتســـریعمیکنــد.

ــه ــمودهک ــهنـ ــمتهی ــتاززخ ــوالتمراقب ــیازمحص ــفجامع ــراونطی بی.ب

ــان ــهدرم ــرعتبخشــیدنب ــتوسـ ــهیزخــمراتوســطحامی ــتبهین مدیری

درونزادممکــنمیســازد.

ــاو ــواعزخمه ــاممیان ــررویتـ ــراونب ــی.ب ــمب ــتاززخ ــوالتمراقب محص

فازهــایدرمانــیزخــمتـــمرکزدارد.بــی.بــراونبــاابــداعمحلــولهایــینظیــر

Prontosan® Wound Irrigation Solution بیوفیلــمباکتـــریاییراازبیــن

ــروه ــرگ ــمنظی ــرفتهزخ ــامنهایپیشـ ــریپانس ــرایبکارگی ــردوراهراب میب

®Askinaبــازمیکنــد.
ایــنراهنــامبــهشــامکمــکخواهــدنـــمودکــهبهتـــریندرمــانرابــرایبیــامر

خــاصخــودونـــوعزخــمآنازطریــقمعرفــیمدیریــتدرمــانکه»درســتاز

آغــاز«نــامداردبیابیــد.

B. Braun Wound Care.
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Askina® Pad   
Bandage, tape

Askina® Pad   
Bandage, tape

Bandage, tape

Bandage, tape

Prontosan® Wound Gel X

Askina®Gel

Askina®Gel Askina® Gel

Askina® Gel

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

Askina®  Sorb
Askina® Absorb+
Askina®  Foam

Askina® Foam Cavity
Askina® Cavity Strips

Askina® Foam Cavity
Askina® Cavity Strips

Askina® Barrier Film
Askina® Barrier Cream

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

Askina® SilNet
Askina® Absorb+ 
Askina® Foam 

فعالیتهدفدرمانیمیزانترشحفازدرمانیزخم

زخمسیاهنکروتیک
(غیرایسکمیک)*

راهنامی مراقبت از زخم

تاسهروزبرطرفنـمودنبافتخشکنکروتیککم
مرطوبسازیزخمباهیدروژل،

دبریدمانمکانیکییاجراحی

یکتاسهروزکم برطرفنـمودنبافتفیبـرینی
پیشگیریازعفونت

دبریدمانمکانیکییاجراحی(درصورتنیاز)،
تـمیزکردنزخم،مرطوبسازیزخم

روزانهمتوسطتازیاد
برطرفنـمودنبافتفیبـرینی

مدیریتترشحزخم
دبریدمانمکانیکییاجراحی(درصورتنیاز)،
پاککردنزخم،افزایشرطوبتمحیطجهت

ارتقاءدبریدماناتولیتیک

برطرفنـمودنبافتفیبـرینی
مدیریتترشح،ارتقاءگرانوالسیون

پاککردنزخم،افزایشرطوبتمحیطجهت
ارتقاءدبریدماناتولیتیک

جذبترشحباقیامنده،ارتقاء
اپیتلیالیشدن

پاککردنزخم،حفاظتبافتتازهتشکیل
شدهوپوستاطرافآن

یکتاسهروزمتوسطتازیاد

یکتاسهروزمتوسط مدیریتترشح،ارتقاءگرانوالسیون
پاککردنزخم،مرطوبنـمودنمحیط،

حفاظتازبافتجدیدوپوستاطرافآن

سهتاپنجروزکم

تاهفتروزبدونترشح حفاظتازبافتجدیدارتقاءاپیتلیالیشدن

روزانهمتوسطتازیاد
کاهشبارباکتـریایی،مدیریت

ترشح؛کنتـرلبو
پاککردنزخم،پیشگیریازآلودگیناشیاز

باکتـریهایمحیطخارجی،افزایشرطوبتمحیطزخم

روزیدوباربدونترشح
پیشگیریازایجادزخمهایفشاری

سطحیک
بکارگیریموضعیاسیدهایچربضـروری،کاهش

دادناصطکاکونیروهایبرشی

یکتاسهروزبدونترشح
پیشــگیریازآســیبپوســتقبــلاز
ــس ــتازخی ــمومحافظ ــادزخ ایج

خــوردنپوســت
حفاظتازمناطقآسیبپذیروآسیبدیده

زخمفیبـرینیخشک

زخمفیبـرینیمرطوب

زخمفیبـرینی
تاگرانوله

زخمگرانوله

زخمگرانولهتا
اپیتلیالی

زخماپیتلیالی

زخمعفونی

*دربیامریعروقیمحیطی،ازمرطوبکردنزخمخوددارینـامیید.

پوستدرمعرضخطر

پوستدرمعرضخطر

آمادهسازیبستـرزخم

Prontosan® Wound
Irrigation Solution

N/A

®Linoveraآبوصابون

آبوصابون

Prontosan® Wound Gel

Prontosan®  
Braunol®
Lavasept®

پانسامناولیهزخم

سطحیعمقی

کاربردموضعی

Askina® Calgitrol® THIN
Askina® Calgitrol® Paste

Askina® Calgitrol® Ag 
Askina® Calgitrol® Paste

Askina® Carbosorb 
Askina® Pad
Bandage, tape

Askina® SilNet
Askina® DresSil
Askina® Transorbent

Askina® SilNet
Askina® DresSil
Askina® Hydro

Askina® Biofilm 
Transparentl
Askina® Derm 

Askina® SilNet 
Askina® Derm

Askina® SilNet 
Askina® Derm

تعداددفعاتتعویضپانسامنثانویهزخم

دفعاتاستفاده
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تـمیز کردن. ترمیم آسان زخم 
پاک کردن زخم | آماده سازی بستـر زخم | ضد عفونی کردن زخم
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Prontosan® Wound
Irrigation Solution

Prontosan® Wound
Gel

Prontosan® Wound
Gel X

Braunol®

Lavasept®

Prontosan® Wound
Spray

محلولاستـریل
جلوگیریازتشکیلبیوفیلم

موادشناختهشدهباخاصیتآلرژنپایین
منطبقباپانسامنهایمتداولزخم

قابلیتمصـرفتا8هفتهپسازبازکردندربمحلول

هیدروژلاستـریل
جلوگیریازتشکیلبیوفیلم

موادشناختهشدهباخاصیتآلرژنپایین
منطبقباپانسامنهایمتداولزخم

قابلیتمصـرفتا8هفتهپسازبازکردندربمحلول
کاربردبدوندرد

هیدروژلاسرتیلباویسکوزیتهباال
جلوگیریازتشکیلبیوفیلم

موادشناختهشدهباخاصیتآلرژنپایین
منطبقباپانسامنهایمتداولزخم

قابلیتمصـرفتا8هفتهپسازبازکردندربمحلول
کاربردبدوندرد

محلولغیراستـریل
جلوگیریازتشکیلبیوفیلم

ازآلودگیMDROپیشگیریمیکند.
موادشناختهشدهباخاصیتآلرژنپایین

قابلمصـرفتا12ماهبعدازاولیناستفاده
کاربردبدوندرد

آمادهسازیمناسببستـرزخمدرزخمهایمزمنازاینطریقمیسـرمیشود:
کاهشحجمباکتـریاییدربستـرزخم
برداشتـنبافتهاینکروتیکواسالف

کنتـرلترشح
مدیریتاختاللعملکردسلولیوعدمتعادلبیوشیمیایی



اصطــالحآمادهســازیبستـــرزخــماولیــنبــارتوســطفلنــگاوهمــکاران(ســال2000)توصیــفشــدومــیتوانــدبــهعنــوانیــکطــرحمدیریــتزخمجهانیجهتتســـریع

درمــاندرونزادوافزایــشاثــرگــذاریمحصــوالتپیشـــرفتهمراقبــتاززخــمتعریــفشــود.هــدفنـــهاییاطمینانازشــکلگیریبافتگرانولهسالـــممیباشــدکهمنتهی

بــهبســتهشــدنکامــلزخــممیشــود.

رطوبترسانیبهپوستوضدعفونیکنندهزخم
برایضدعفونینـمودنپوستدربخشبیامرستانییادراتاقعمل

عملکردسـریعدر15ثانیه
کاربردآنبصورترقیقیارقیقنشدهبااکثـرپانسامنهایزخم

ضدعفونیکنندهزخم
تحملبافتیعالی

دارایطیفوسیعوموثردربرابرباکتـریهاوقارچها
بیرنگ

ضدعفونیکنندهزخم
پخشآسانبعلتغلظتپایینمایع

دربرابرحرارتبدنمایعمیشود

Braunovidon® Ointment
Braunovidon®Ointment

Gauze

زخم های سطحی و سوختگی ها 

7 6
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بتائیــنکشــشســطحیمحیطــیبیــوفیلــمراکاهــشمیدهــد

درنتیجــهباعــثخیــسخــوردنبیوفیلــمونهایتــاًنفــوذبهتـــر

دردرونآنمیشــود.مکانیــزماثــرآناساســاًمشــابهیــک

شــویندهیظرفشــوییاســت.

                                          محلولی برای زخم های حاد، مزمن و سوختگی

از بین بردن بیوفیلم و پیشگیری از آن

جلوگیری از عفونت

کاهش زمان ترمیم

تعویض پانسامن بدون درد

مواد شناخته شده با خاصیت آلرژن پایین

منطبق با سایر پانسامن ها

قابلیت مصـرف تا 8 هفته پس از باز کردن درب محلول

Prontosan®  Wound  Irrigation  Solution

®Prontosan شامل بتائین و پلی هگزاناید است

(NPWT)سیستمهایشستشویدرمانزخمفشارمنفی
ــد ــرمحلولهــاایجــادمیکن ــرایتاثی ــرب وســیلهایحتــیمؤثرت
مثــلمحلــولشستشــویزخــمپرونتوســانرویزخمهــای

ــاامــکان: ــدهب پیچی

احتیاط:درغضـروفهایهیالینیواعاملجراحی
غیرعفونیمفاصلاستفادهنشود.

پیشگیریازعفونت
کاهشزمانبهبود

کاهشریسکقطععضو

موارد مصـرف


Prontosan   ®Woundمیتوانــددرپیشــگیریازعفونــتدر
ــی ــرد.زخمهای ــرارگی ــتفادهق ــورداس ــنم ــادومزم ــایح زخمه

شــامل:                                         


زخمهایترومائی
زخمهایبعدازعمل

زخمهایمزمنشامل:وریدی،دیابتیوزخمهایبستـر
سوختگیهایدرجهیکودو

قبل از بکارگیری 


جهتبازکردنبطریحلقهرابرداریدودررادرجهتعقربهساعتبچرخانید.


مزایا
آمادهبرایاستفاده

استفادهمستقیمازبطریفشاری
موادشناختهشدهباخاصیتآلرژنپایین

میتوانتارسیدنبهدمایبدنآنراگرمکرد
میتواندبررویپوستحساسوآزردهشدهاستفادهشود

کاهشریسکآلودگیهایبعدی

استفادههمزمانباپانسامنهایپیشـرفتهواستاندارد

USE OF PRONTOSAN®  IN  NPWT

Prontosan®

0.1 % Polyaminopropyl Biguanide (Polihexanide)
Betaine Surfactant, Purified Water

Size Pcs/Pack Article number 

ترکیبات:

Pod 40  ml 24 400484

Bottle 350  ml 1 400403

1,000  ml 1 400446Bottle

خم
ر ز
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Prontosan®مادامیکــهبافــتنکروتیــکواســالفبصــورتبهینــهتوســطمحلــول
ــمو ــتههای)حجی ــت(پوس ــداکراس ــهدرابت ــرورتداردک ــود،ضـ ــیش ــتهم برداش
ضخیــمبــرایمــدتزمــانطوالنــیمرطــوبنگــهداشــتهشــوندتــابــهســهولتازبیــن

ــقمیشــود. ــمتوســطGel و Gel X محق ــرمه ــنام ای بروند،

نکاتوتذکرات:
بــا کــه اســت ترتیــب ایــن بــه زخمهــا کلــی قاعــده
محلــول®Prontosanشســتهوپــاکشــوند.Gel وGel x تــا
تعویــضبعــدیپانســامندرزخــمباقــیمــیماننــدوایــنامــر

ــیشــود. ــام ــرآنه ــیشــدناث ــهطوالن منجــرب

 


انتخــاببیــنProntosan® Wound GelوGel Xامــکانکاربــردســطحگستـــردهدرزخمهــای
ــد. ــنزخمهــایعمقــیرافراهــممیکن ســطحیوهمچنی

Gel X درزخمهایسطحیوسیع،4-3میلیمتـربه همراه یک پانسامن ثانویه مناسب.      

Prontosan® Wound Gel: در زخم های عمیق،تونلی،حفرهایومناطقیکهدستـرسیبهآن
آساننیست،5-3میلیمتـرGelبههمراهیکپانسامنثانویه

Prontosan® Wound Gel | Prontosan® Wound Gel X
 پاک کردن و مرطوب کردن زخم ها و سوختگی ها. پیشگیری از تشکیل بیوفیلم

اندیکاسیونهرژل

  Prontosan®  Wound Gel

موارد کار بردی

تـمیزکردن،مرطوبنـمودنوپاکسازی زخمهاو

سوختگیهای پوست                                       


زخمهایترومائی
زخمهایبعدازعمل

زخمهایمزمنپوست(زخمهایسیاهرگی،دیابتییا
فشاری)
زخمهایحرارتی
زخمهایشیمیائی(ناشیازاسیدوباز)
زخمهایناشیازاشعه

0.1 % Polyaminopropyl Biguanide (Polihexanide), Betaine Surfactant, 
Purified Water, Glycerol, Hydroxyethylcellulose

ترکیبات:

1

2

  Prontosan®  Wound Gel XSize Pcs/Pack Article number 

از بین بردن بیوفیلم و پیشگیری از آن

جلوگیری از عفونت

کاهش زمان ترمیم

تعویض پانسامن بدون درد

مواد شناخته شده با خاصیت آلرژن پایین

منطبق با سایر پانسامن ها

قابلیت مصـرف تا 8 هفته پس از باز کردن درب محلول ماننــد: کوچــک و عمیــق تونلــی زخمهــای

ــت ــواراس ــهآندش ــرسیب ــهدستـ ــیک زخمهای

سوختگیدرجه1و2

زخمهاییباسطحوسیعمانند:

زخمهایساقپا

دکوبیتوس

برایتـاممسوختگیها

حتیدرجه3و4

مایع ویسکوزیتهباال

مواردمصـرفکم برایمصارفبیشتـر
خیلــی   Prontosan® Gel X کــه زمانــی

ــد ــق باش رقی

250 g tube30  ml  PodProntosan®  Wound Gel

Prontosan®  Wound Gel

30 ml 1 400505

Prontosan®  Wound Gel X 50 g 1 400517

Prontosan®  Wound Gel X 250 g 1 400508

کاربرد
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درمیــانمــوادضــدعفونیکننــدهوضــدمیکروبــی،Povidone-iodineهنــوزموقعیــتخــودبــرای
Povidone iodineاهمیــتپایــداردرپزشــکیودامپزشــکیروزمرهراحفــظکردهاســت،محصــوالت

هنــوزهــموســیعتریــنطیــفضــدمیکروبــیبــاالرابــههمــراهایجــادمســمومیتپاییــندرعملکرد
بالینــیبهنـــامیشمیگــذارد.

آخریــنفرموالســیونiodineماننــدبرانــول،هــامناثــربخشــیبالینــیرابــاحــذفمشــکلســّمیت
نشــانمیدهــد.مطالعــات،برتــریبرانــولرانســبتبــهدیگــرضــدعفونــیکنندههــادرارزیابیهــای
عملکــردضــدمیکروبــیدربرابــرMRSA ،قارچهــا،ویروسهــاثابــتکردهانــدومحبوبتریــنضــد

عفونیکننــدهجهــتریشــهکنــیاســپورهامیباشــد.

Braunol®Braunovidon® Ointment | Braunovidon® Ointment Gauze
پامد برانوویدون/ پامد گازضد عفونی کننده پوست ، مخاط و زخم ها

نکاتکاربردی:
رنــگقهوهایــینشــانگرمناطقــیاســتکــهقبــالضــدعفونــی

شــدهاند
طیفگستـردهازتاثیرمحصوالترقیقشده
اثرگذاریسـریعدرظرف15ثانیهوتاثیرطوالنیمدت

موارد کار برد
درمانضدعفونیکنندهیزخمهایعفونیپوست:

زخمهایتروماتیک
زخمهایبعدازعمل

زخمهایمزمن
(زخمهایوریدی،دیابتیوفشاری)



ویژگی های فوم  برانول
کاربردمنحصـربهفردفومبرانول

مقرونبهصـرفه
کاربردتـمیزودقیقحتیرویسطوحالیهایپوست


7.5 g povidone-iodine (0.75 g available iodine, active ingredient) per 100 g; 
sodium hydrogen phosphate dihydrate, sodium iodate,

macrogol lauryl ether 9 EO (Ph. Eur.), sodium hydroxide, purified water

10.0 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

ترکیبات:

ترکیبات:

کاربرد آسان و سـریع:                                          
گاز پــامد برانوویــدون کاربــرد عملــی و آســانی دارد و همچنین 
مقــدار اســتانداردی از مــاده ی موثــره را بــر روی زخــم فراهــم 

 . میکند

کاربرد 


ضدعفونیکنندهیپوستآسیبدیده
ضدعفونیکنندهیزخمها(زخمفشاریودیابتی)سوختگیها

ضدعفونیکنندهیدرماتوزعفونییاشدیداًعفونی
MRSAمقاومدربرابر

فرموالســیونبــدونچربــیپــامدبرانوویــدونبــااکثـــرپانســامنهایزخــمبــهجــز
ــد. ــازگارمیباش ــرهس ــاوینق ــامنهایح پانس

نکات بر جسته
بهعلتغلظتمناسببهراحتیرویپوستپخشمیشود

دربرابردمایبدنبهمایعتبدیلمیشود

فرموالسیونبدونچربی                                       

30  ml 1

100  ml 1

200  ml 1

250  ml 1

500  ml 1

1,000  ml 1

5 L 1

20 g 1

100 g 1

1

1

1

1

250 g

250 g

7.5  cm x 10 cm

20  cm x 10 cm

®

®

®
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اسپریزخمپرونتوسانباپاککردنومرطوبنـمودنموثرزخمهاوسوختگیهایسطحیروندترمیم

زخمراتسـریعمیکند.

کاربرد
اســپریزخــمپرونتوســانرابــهطــورکامــلرویســطحزخــمواطــرافآناســپریکنید.بدیــنصورت
ریســکعفونــتکاهــشیافتــهوشـــرایطدرمــانمطلــوبایجــادمیگــردد.زخــمرابــایکپانســامن
پوشــشدهیــد.دلـــمههاوپانســامنهایخشــکشــدهرامیتــوانبــااســپریمرطــوبنـــمودتــابــه

ســهولتبرداشــتهشــوندوازایجــاددرددرهنــگامجــداســازیجلوگیــریشــود.

مزایا

جلوگیریازعفونتزخم
کمکبهترمیمزخم
جلوگیریازایجادبافتاسکار
MDROپیشگیریازآلودگیهای
کاهشدرد

استعاملبدوندرد

الواســپتحــاویپلــیهگزانایــدوماکــروگل4000میباشــدومحلــولضــدعفونیکننــدهبــرای

ــوانپروفیالکســیودرمــانحامیتــیعفونتهــای ــهعن ــیوب درمــانموضعــیزخمهــایعفون

ــته ــتزخــموجــودداش ــهنشــانهایازعفون ــیک ــرممیباشــد.درصورت ــتن اســتخوانیوباف

باشــد،درمــانفــوریحائــزاهمیــتمــیباشــد.بــهعــالوهکاربــردآنتــیبیوتیکهــایسیســتمیک

ــی ــولضــدعفون ــیازمحل ــتفادهیموضع ــراهاس ــههم ــتجراحــیب ــازدخال ودرصــورتنی

کننــدهیکارآمــدیهمچــونالواســپتبــهشــدتتوصیــهمیگــردد.

ویژگی ها

کهشاملپلیهگزاناید(PHMB)میباشد. ضدعفونیکنندهیموضعی

تاثیرباکتـریاییباطیفگستـردهدرمقابلباکتـریهاوقارچها،شاملمیکروبهایمشکلساز

دربهبودزخمبهخصوص:

مزایا

اثرباکتـریکشیباالباتحملبافتیخوبوانطباقزیستی

موادشناختهشدهباپتانسیلآلرژنیکپایین

میتواندتارسیدنبهدمایبدنگرمشود

سازگارباپانسامنهایمتداولزخم

Lavasept®
درمان ضد عفونی کننده ی عفونت استخوان و بافت نرم

موارد کار برد
درمانضدعفونیکنندهیزخمهایپوستیعفونی

آنتیسپتیکیبرایشستشو،پاککردنومرطوبکردن
زخمهایعفونیحادومزمن:
زخمهایتروماتیک

زخمهایبعدازعمل
زخمهایمزمن(زخمهایوریدی،دیابتییافشاری)




Lavasept®  Concentrate:  Polihexanide, Macrogolum  4000 10 mg/ml, Aqua
Lavasept®  Solution:         Polihexanide, Macrogolum  4000 0.02 mg/ml,
                                                
                                                 Solution Ringer         

ترکیبات:

Prontosan®  Wound  Spray
پاک کردن و مرطوب نـمودن زخم ها و سوختگی های سطحی

موارد مصـرف
جهتپاککردن،شستشوومرطوبنـمودن:

زخمهایمزمنوحادسطحی(جراحتهای
پوستیگازگرفتگیوپارگی،ساییدگی،زخمهایناشیاز
لهشدگی،زخمهایساقپا،زخمهایدیابتی،زخمهای

دکوبیتوز)
سوختگیهایسطحی

بهبرداشتـنبانداژهایخشکشدهکمکمیکند.

Purified Water, Betaine Surfactant, 0.1 % Polyaminopropyl Biguanide
(Polihexaide)

ترکیبات:

قابلیتدستـرسی:
محلولالواسپتتنهادرسوئیسموجوداست.

کنسانتـرهالواسپتتنهادرآلـامنوسوئیسموجوداست.

نکات کاربردی:
قبــل از اســتفاده از اســپری زخــم پرونتوســان باقــی مانــده ی 
صابــون، پــامد، روغــن یــا دیگــر مــواد پــاک کننــده ی زخــم را 

بــه خوبــی شستشــو دهیــد.

Staphylococci, Enterococci, Pseudomonas aeruginosa and
intestinal bacterial such as Escherichia coli    

100 ml bottle 1

250 ml bottle 1

500 ml bottle 1

1,000 ml bottle 1

5 x 2 ml ampoules 1

 100 ml bottle 1

75 ml 20 400565 ®

®

®
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برداشتـن اسالف و نکروز.
آسـان، موثـر، بـدون درد

زخم های نکروتیک تا فیبـرینی 

ک
ش

خ
ک

وتی
کر

یت
ها
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ز
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مت
ت
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وتی
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ی
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ین
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Askina® Gel

Askina® Sorb

Askina® Absorb+

زخمباترشحاتکم

زخمباترشحاتمتوسط

زخمباترشحاتزیاد

شکلکانوالییخاصجهتدستـرسیبهزخمها
وسینوسهایعمیقتر

ازویژگیهایبرجسته:مرطوبسازیمناسب
شفافجهتارزیابیدقیقزخم

ثباتاستثنایی:پسازبهکارگیریدرجایخود
باقیمیماند

قابلیتتطبیقوجذبوشکلگیریژلبهصورت
مطلوب

جذبعمودی
عدمmacerationلبههایزخم

یکپارچهبرداشتهمیشود
تعویضپانسامنبدوندردوتروما

ظرفیتجذبباالوماندگاریطوالنی
قابلیتحفظونگهداریاگزودا(بدونتأثیراسفجی)
همراهبادرمانکمپرسیاستفادهمیشود
عدمmacerationلبههایزخم
حتیدرزماناشباعکاملنرموانعطافپذیراست
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ــه ــریل،ویســکوزوشــفافمیباشــد.ایــنژلبســتهب Askina® Gelهیــدروژلاستـ
شـــرایطزخــم،بافــتنکروتیــکخشــکراآبرســانیمجــددمینـــامید.جهــتبهبــود
ــب ــالفیمناس ــایاس ــحاتزخمه ــذبترش ــاج ــکوی ــایخش ــاندرزخمه دبریدم
اســت.ژلآســکینابــاحفــظرطوبــتمناســبدربستـــرزخــمرونــدترمیــمطبیعــیرا

ــد. ــممیکن فراه

Askina® Gel
هیدروژلی برای دبریدمان اتولیتیک

کاربرد آسان تنها با یک دست در هر وضعیتی

پس از مصـرف در جای خود باقی می ماند

شکل کانولی ژل جهت دستـرسی به زخم های سینوسی و عمقی و فیستول

هیدراتاسیون بیشتـر: 40% آب موجود در ژل جذب زخم می شود

شفاف: ارزیابی دقیقتـر زخم را ممکن می سازد

ویسکوزیتهمنحصـربهفردژل
Askina® Gel درزاویه90درجهتا18ساعتثابتمیماند.

نکاتکاربردی:
Askina® Gelبایستیتاعمقحداقل5میلیمتـربهکارگرفته

شود.
جهتپوشاندنAskina® Gelازیکفیلم

پلیاورتانشفافمثلAskina® Dermاستفادهنـامیید.
Askina® Gelمیتواندتا3روزدرمحلزخمباقیبـامند.

موارد مصـرف 


زخمهاینکروتیکخشکیااسالفیباترشحاتکم



زخمهایشـریانیووریدیپا
زخمهایفشاری

زخمپایدیابتی

زخمهایتروماتیک

ــا ــیب ــانمکانیکــیحت ــرینیمشــاهدهمیشــود.دبریدم ــکوفیبـ ــتنکروتی ــه:باف زخمآمپوت

ــاکمیباشــد. ــویبســیاردردن اســتفادهازضــددردهــایق

آسکیناژلدریکالیهیضخیمباکاربردیآسانوبدوندرداستفادهشدهاست.

.Askina®Derm:ژلبافیلمپلیاورتانشفاف

ــاراســتفاده)ازAskina® Gelمناطــقنکروتیــکســیاهجــدا ــهدرمــان(3ب ــسازیــکهفت پ

ــهظاهــرشــدن ــروعب ــهشـ ــیبرداشــتهشــدهاســتبافــتگرانول ــهراحت ــرینهاب شــدهوفیبـ

ــامید. مینـ

ــامنپزشــکیعــروق،بیامرســتانســنتژوزف، ــرالزارت،دپارتـ مــوردانجــامشــدهتوســطدکتـ

ــه ــس،فرانس پاری

1

2

3

4

نحوهیعملکردهیدروژل

ــدو ــوددارن ــطخ ــامحی ــاقب ــیدرانطب ــیخاص ــاتوانای هیدروژله

ــا ــد.آنه ــذبکنن ــزوداراج ــااگ ــدی ــهکنن ــمراهیدرات ــدزخ میتوانن

دبریدمــانبافــتنکروتیــکوفیبـــرینیودیگــرمــوادمــردهراتســهیل

ــامیند. مینـ

ترکیبات:

15 g 5 001419 S

15 g 10 001419 N
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Askina® Sorb:یــکپانســامناستـــریلاولیــهیزخــممیباشــدکــهحــاوی%85
آلژینــاتکلســیمو15%کربوکســیمتیــلســلولز(CMC)اســت.درتـــامسبــااگــزودای
زخــمبــهســـرعتبــهحالــتژلدرمیآیــدکــهدرنتیجــهییــکتبــادلیونــی(بیــن
یونهــایکلســیمموجــوددرپانســامنویونهــایســدیمموجــوددرزخــم)میباشــد

تــاتشــکیلیــکژلنــرممرطــوبرابدهــدکــهمنجربــهترمیــمزخــمگــردد.

Askina® Sorb
پانسامن آلژینات بسیار جاذب

 کاربرد راحت و آسان

 ظرفیت جذب باال

تشکیل ژل نرم که یکپارچه برداشته می شود بدون به جا گذاشتـن باقی مانده ای

فرآیند جذب عمودی: بدون آسیب به اطراف، بدون maceration لبه های زخم                     

عملکرد جذبی سـریع و قوی
مقایسه ی ظرفیتی جذب Askina® Sorb  با 

CMC پانسامن های حاوی

تثبیتپانسامن

اســتفادهازیــکپانســامنثانویــهماننــد،Askina® pad،یــا
ــادباشــد. Askina® foamاگــرترشــحاتزخــمزی

استفادهازباندیاچسببرایتثبیتبهتـر

موارد مصـرف 
زخمهاییبادرجهترشحمتوسطتازیاد


زخمفشاری

زخمشـریانیووریدیپا
زخمدیابتی

Donorمحل

زخمهایتروماتیک

ساییدگیها

سوختگیدرجه2

زخمهایپسازعمل

مثالکاربردیازAskina® Sorbنواری2
زخــمعمقــیبــاترشــحاتزیــاد،پانســامنمســتقیامبــهداخــلحفــرهفــروبــردهشــده؛زخــم

نبایســتیخیلــیمحکمبســتهشــود.

ــیدرســطحزخــم ــیماندهای ــنباق ــهجــاگذاشتـ ــدونب ــهصــورتیکپارچــهب پانســامنب
برداشــتهمیشــود.

CMCساختارفیبـرهایآلژیناتو

1

3

4

Surgical Material Testing Laboratory.
Report #97/825/1, January 1997

Dressing 6 cm x 6 cm 3

6 cm x 6 cm 10

10

10

1010 2105S

2106S

2102S

2108S

2101S

2116S

2107S

2100S

2115S

2109S

6 cm x 6 cm 15

15

10 cm x 10 cm

10 cm x 10 cm

10 cm x 10 cm

15 cm x 15 cm

15 cm x 15 cm

2.7 cm x 34 cm

2.7 cm x 34 cm

تعویض پانسامن بدون آسیب بافتی
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+ Askina®AbSorb:یــکپانســامنفــوقجــاذبمیباشــدکــهمیتوانــدترشــحات
فــراوانزخــموباکتـــریهــارادرخــودنگــهدارد.ایــنمحصــولحــاوییــکپــدداخلی
ســاختهشــدهازفیبـــرهایپلیمــریقــوینگهدارنــدهآبمیباشــدکــهدریــککیســهی
بیرونــیبافتــهنشــدهقــرارگرفتــهاســت.درهنــگامتـــامسبــازخــممتـــرشحتبدیــلبه
مایــعمیشــودویــکژلنــرمومنعطــفراایجــادمیکنــدکــهبــهتـــمیزکــردنزخــم

وحفــظمحیــطمرطــوبزخــمکمــکمیکنــد.

Askina® AbSorb+
پانسامن فوق جاذب غیر چسبنده 

ظرفیت باالی حفظ اگزودا )بدون اثر اسفنجی(

 به سطح زخم نـمی چسبد

 به سطح زخم نـمی چسبد

پانسامن مناسب جهت درمان کمپرسی و
عدم maceration لبه های زخم 

بدون ریزش مواد فوق جاذب از داخل پانسامن

جذب پیوسته و تدریجی بدون کاهش اثر بخشی ژل تشکیل شده    

نرم و انعطاف پذیر حتی در زمان اشباع

نکاتکاربردی:
ــهمحســوب ــوانیــکپانســامناولی ــهعن + Askina® Absorb ب
ــم ــادیداری ــذبزی ــهج ــازب ــهنی ــواردیک ــادرم ــودام میش
لــزوم درصــورت قــرارمیگیــرد، دیگــر پانســامنهای روی
ــهمنظــورپوشــش ــمب ــهتعــدادک پانســامنهایمتعــددیراب
مناطــقوســیعمیتــوانرویهــمگذاشــت.درزخمهــای
عمیــق،زخــمرامحکــمنبندیــدچــراکــهایــنپانســامنهمزمــان

ــود. ــزرگمیش ــیب ــزودااندک ــذباگ ــاج ب

موارد مصـرف 
زخمهاییباترشحمتوسطتازیادمانند:

زخمفشاری
زخمشـریانیووریدیپا

زخمدیابتیک

سوختگیدرجهیکودو

زخمهایتروماتیک

زخمهایانکولوژی

زخمیباترشحاتزیادوقرمزیوورمدراطرافبافت
اســتفادههمزمــان+Askina® Absorb بــادرمــانکمپرســی:ایــنپانســامنبــهطــورموثــرمقــدار

زیــادیازترشــحاتودبریسهــاراجــذبنـــمودهاســت.

جذبعمودیبدونmacaretionلبههایزخم

بعــدازگذشــت12روز،ســطحزخــموورماطــرافبــهطــورقابــلمالحظــهایکاهــشیافتــه،

بافــتاپیتلیــزهدرحــالپیشـــرفتاســت.

1
2

3

4

کاربردبالینی:زخموریدیپا

نحوهیعملکرد

پدداخلیشاملفیبـرهاییاستکهاز3جزءتشکیلشدهاندومانندیکمادهخشکعملمیکند.

ــزوداکمــک ــادیازاگ ــرزی ــنمقادی ــهجــذبونگهداشتـ ــدجــذبتدریجــیویکنواخــتب فرآین

میکنــد.تأثیــربــدونGel Lock:ایــنپانســامنحــاویپــودرنـــمیباشدوژلاطــرافذرات

تشــکیلنـــمیشودبنابرایــنرونــدجــذبمختــلنـــمیگرددوذراتداخلــیخشــکباقــیمیمانــد.

1.فیبـرسلولزیبهمنظورانتشارجانبیدراثرمویینگی
2.فیبـرفوقجاذبجهتظرفیتجذبباال

3.فیبـردوجزئیجهتاتصالواستحکامساختارپانسامن


Askina® Absorb + پانسامنفوقجاذبدیگر

تغییرشکلمختصـرتغییرشکلزیاد

نرموانعطافپذیرسخت،انعطافپذیریپایین

پانسامنهایاشباعشده

10 x 10 cm 10 3331010

10 x 20 cm 10 3331210

20 x 20 cm 5 3332005
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  مدیریت موثر اگزودا
زخم های فیبـرینی تا گرانوله

Askina®  Foam

Askina®  Heel

Askina  Foam Border

Askina®  Foam Sacrum

Askina®Trachea

اژ
درن

ی
ها

حل
م

ی/
وم

ست
ئو

راک
ت

دو
ه

رج
د

ی
ها

ی
تگ

وخ
س

ی
اح

جر
ی

ها
خم

ز

ک
اتی

وم
تر

ی
ها

خم
ز

زخمهایسطحی

ی
ابت

دی
ی

ها
خم

ز

پا
ی

ید
ور

و
ی

یان
ـر

ش
ی

ها
خم

ز

ری
شا

ف
ی

ها
خم

ز

Askina®  Foam Cavity

Askina  Cavity Strips

زخمباترشحاتکم

زخمباترشحاتمتوسط

زخمباترشحاتزیاد

ویژگیمنحصـربهفرددرکنتـرلاگزودا
مقرونبهصـرفه:بدونتعویضهایمکرر

نرموراحت
طراحیایدهآللبههایپانسامن:کاهشریسک

فشاربررویپوست
عدمچسبندگیبهزخم

تعویضپانسامنبدوندردوتروما
کنتـرلجذباگزودا

آمادهیمصـرفبدوننیازبهفیکسکردن
طراحیآناتومیکیجهتپوششقوزکپا(مالئوس)

فومتعدیلکنندهیفشار:پیشگیریازایجادزخمبستـر
محافظتخوبدربرابراصطکاکوبرداشتـنفشار



کاربردآسان،بدوننیازبهتثبیت
انطباقخاصدرمناطقیکهپانسامنکردنسخت

میباشد.
فیکسکردنمطمئـنپانسامنبهعلتلبههایچسبنده.

الیهیخارجینسبتبههواوتبخیرآببسیارنفوذ
پذیراست.

محافظتخوبدربرابرنیروهایسایشیوبرشی.

فرمپانسامنمنطبقباناحیهیساکروم.
مناسببرایمحافظتازپوستبیامرانیکهدچار

بیاختیاریادرارومدفوعهستند.

یکپانسامنpre cutآمادهجهتاستفادهدرمناطق
تراکئوستومیودرنها.

قابلاستفادهدراطرافهرنوعکانوالواستوما.

طراحیمناسبجهتزخمهایحفرهای
قابلیتجذبباال

تعویضبدونتروما


استفادهآسان
مناسبزخمهایتونلیوسینوسیکوچک.

له
نو

گرا
تا

ی
رین

یبـ
یف

ها
خم

ز

25 24

زخمهایحفرهای



2627
  Ebtekar Tose’e Darman Co.  Ebtekar Tose’e Darman Co.

اســتفادهازAskina® Foamبــرروییــکزخــمســطحیبــاترشــحاتزیــاد:کنتـــرلجــذباگــزودااز
الیــهیخارجــیپانســامن

مقدارزیادیازاگزوداجذبشده:جذبعمودیبدونmacerationلبههایزخم

ــرترشــح ــیپ ــکزخــمعمق ــهمنظــورپوشــشی ــاذبب ــانازدوپانســامنج ــتفادههمزم اس
(Askina® Foam cavity and Askina® Foam)

Askina®  Foam cavity and Askina cavity strips
ــدون ــدب ــابهAskina® Foamمیباش ــامنهامش ــنپانس ــدهای ــکیلدهن ــوادتش ــاختاروم  س
الیــهیخارجــیپلــیاورتــان.ایــنشــکلخــاصظرفیــتجــذباگــزودارابــاالمیبــردوامــکان

اســتفادهازایــنپانســامنهارادرزخمهــایحفــرهایبــاترشــحاتزیــادوهمچنیــنزخمهــای

سینوســیکوچــکفراهــممیکنــد.

Askina®  Foam
پانسامنفومغیرچسبندهیدوالیه:

الیــهیفــومپلیاورتــانآبدوســتنــرمبــاقابلیــتتنفســیوظرفیــتبــاالدرکنتـــرل
اگزودا

فیلــمپلیاورتــانمحافــظشــفافنــازککــهازورودآبوباکتـــریبــهبستـــرزخــم
ــد. ــریمیکن جلوگی

Askina® Foam | Askina® Foam Cavity | Askina® Cavity Strips 
پانسامن های فوم آب دوست

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 ایده آل همراه با درمان فشاری

Askina® Foam Cavity با قدرت فوم باال:                                           
تعویض آسان بدون به جا گذاشتـن باقی مانده ایی

نکاتکاربردی:
ــا ــدی ــابان ــتAskina® Foamازچســبی ــتتثبی جه
Askina® Foam.بانــداژفشــاریاســتفادهمیشــود
ــرای ــهب ــوانپانســامنثانوی ــهعن ــدب ــنمیتوان همچنی
زخمهــایپــرترشــحهمــراهبــاAskina® sorbاســتفاده
شـــودویــازخــمهـــایعمیــقکــهAskina® sorbیــا

را دارد قــرار آن داخــل در Askina® foam cavity
پوشــشدهــد.

  Askina® Foam موارد استفاده ی
زخمبااگزودایمتوسطتازیاد:

زخمهایفشاریازدرجهیکتاچهار
زخمهایشـریانیووریدیپا

زخمهایدیابتیپا

سوختگیدرجهیکودو

زخمهایتروماتیک

 Foam cavityموارد مصـرف

زخمهایحفرهایعمیقباترشحاتزیاد

 Cavity Stripsموارد مصـرف

  زخمهایحفرهایباعمقکمتـر،
ترشحاتمتوسطتازیاد

زخمهایسینوسی

1

2

34

Askina® Foamطراحیایدهآلفوم

ــازAskina  Foamاجــازهمیدهــد ســاختارخــاصســلولب

ــریع ــیسـ ــودیوخیل ــورتعم ــهص ــزوداب ــذباگ ــهج ک

صــورتبگیــرد،بــدونریســکایجــادبافــتگرانولــهجدیــد

درداخــلپانســامن.

5 cm x 7 cm 10

10 cm x 10 cm 10

10

10

10

5

10 cm x 20 cm

20 cm x 20 cm

2.5 cm x 40 cm

2.5 cm x 40 cm 7246010

7244010

7242005

7241210

7241010

7240710
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موارد مصـرف     
مدیریتزخمهایسطحیتاعمقیباترشحمتوسطتا

زیاددرناحیهیپاشنه
زخمهایفشاری(زخمبستـر)درجهیکتاچهار
زخمهایدیابتیپا

برشهایجراحی

زخمهایسوختگیدرجهیکودو



Askina® Heel:یــکپانســامنفــومغیــرچســبندهیدوالیــهمتناســببــاآناتومیــک
ــوارفومــیودوگیــرهچســبندهاســتکــهاجــازهمیدهــد پاشــنهکــهشــاملیــکن

پانســامنحتــیدرموقــعحرکــتســـرجایــشثابــتباقــیبـــامند.

      Askina®  Heel مراحل استفاده ی
Askina® Heelاستفادهازبرچسبهایخودچسببهدوطرف

قراردادنپانسامندرناحیهیپاشنهوفیکسکردنآنبانوار
پوزیشنصحیح

Askina® Heel:قــوزکپــاپوشــاندهشــدهاســتهمچنیــنپانســامنرامیتــوانبــاجــورابفشــاری
ــسکرد فیک



Askina®  Heel
پانسامن پاشنه ی هیدرو سلوالری

 آماده برای استفاده بدون نیاز به فیکس کردن

طراحی آناتومیک ایده آل جهت پوشش مالئولوس) قوزک(

فوم تعدیل کننده ی 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.

نکاتکاربردی:
جهتاطمینانازاینکهپانسامنبهدرستیدرجای
خودقرارگرفته،بهدفعاتمیتواننوارفومیراباز

وبستهکرد.
بررسیآسانزخمبدونایجادناراحتیبرایبیامر

1
2
3
4

فومتعدیلکنندهفشار:جلوگیریازایجادزخمهایفشاری

Surface= 225 cm 3 7240103

Surface= 225 cm 72401055
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Askina® Foam border and Askina® Foam sacrum
ــاال ــتجــذبب ــاظرفی ــانب ــومپلیاورت ــومآبدوســتمتشــکلازف پانســامنهایف
وامــکانتبخیــردرتـــامسبــاســطحزخــم،الیــهیخارجــیفیلــمپلــیاورتــانمقــاوم
دربرابــرنفــوذآبوباکتـــریکــهدرســطحخارجــیفــومگستـــردهشــدهتــاالیههــای

چســبندهراایجــادکنــد.
Askina® Foam border:پانســامنفــومدوالیــهایمربــعجهــتمناطقــیکــه

پانســامنســختمیباشــد.
 Askina® Foam sacrum:بــاشــکلمثلثــیمناســببــرایناحیــهیســاکرومو

محافظــتازآســیبپوســتیناشــیازفشــاروبیاختیــاریادرارومدفــوع.

Askina® Foam Border | Askina® Foam Sacrum | Askina® Trachea  
پانسامن های فوم آبدوست

طراحی خاص برای مناطقی از بدن که پانسامن کردن دشوار است.     

ظرفیت جذب و نگه داری اگزودای بسیار باال. 

      فرمول چسبندگی خاص: کاربرد آسان، تعویض آسان بدون آسیب بافتی.  

الیه ی خارجی نسبت به هوا و تبخیر آب بسیار نفوذ پذیر است.

محافظت خوب در برابر نیروهای سایشی و برشی.    

 کنتـرل جذب ترشحات از الیه ی خارجی. 

 :Askina®  Foam  Border موارد مصـرف
زخمهاییباترشحاتمتوسط

   زخمبستـردرجهیکتاچهار
زخمهایدیابتیپا

برشهایجراحی

زخمهایسوختگیدرجهیکودو

زخمهایتروماتیک

زخمهایشـریانیووریدیپا

 نـمونه ی بالینی پانسامن      
Askin®Foam Borderبرایمناطقیازبدنکهپانسامنکردندشواراستقابلاستفاده

میباشد:تروماآرنج


استفادهازAskina® Foam Borderدرزخمباترشحمتوسطرویقسمتپایینیبازو
Askina® Foam Sacrum جهتزخمفشاریساکروماستفادهشدهاست.



نکاتکاربردی:
نیــاز بــدون آســان کاربــرد :Askina® Foam Border
ــرایمناطقــیازبــدنکــه ــهفیکســاتور،طراحــیخــاصب ب
پانســامنکــردندشــواراســتمثــلآرنــجوزانوهــاوقــوزک
Askina® Foam Sacrum:میتوانــدبــرایپیشــگیریاز
زخــمفشــاریومحافظــتپوســتبیــامراندارایبیاختیاری

ادرارومدفــوعاســتفادهشــود.

1 2

3
4

Askina® Trachea:پانســامن
فــومآبدوســتبــاشــکاف
ــرایاطــراف ــرهایمناســبب دای
تراکئوســتومی،درنواســتوما.

Askina  Foam Size  overall dressing | foam island 

16 cm x 16 cm | 10 cm x 10 cm

18 cm x 20 cm | 14 cm x 16 cm

9.5 cm x 8.5 cm

Border 10

10

5

7231610

7228205

7248510

Sacrum

Askina  Trachea
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  آسان، مطمئـن و نرم
زخم های گرانوله تا اپیتلیزه

 

       تکنولوژیسیلیکونی
زخمباترشحاتکم

زخمباترشحاتمتوسط

زخمباترشحاتزیاد
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غیرچسبنده:محافظتازبافتگرانولهیشکننده
تعویضبدونتروما

انتقالعمودیاگزودا
نرموراحت،مناسببرایدرمانهایموضعی

درمانفشارمنفی

Askina®SilNet

خاصیتمویرگی
کنتـرلمطلوباگزودا

چسبندگیایمنبهپوستاطراف
تعویضبدوندردوتروما

نرموراحت

Askina® DresSil

کاربردآسان،بدوننیازبهفیکسکردن
فیکسکردنمطمئـنپانسامنبهعلتلبههایچسبنده

متناسببانواحیبرجستهبدن
هنگاماستحاممثابتمیماند

Askina®DresSil Border

فرمپانسامنمنطبقباناحیهیساکروم.
محافظتمناسبپوستدربرابرزخمهایفشاریو

maceretion
هنگاماستحاممثابتمیماند

Askina®DresSil Sacrum

ظرفیتجذبباال
بدونچسبندگیبهسطحزخم

خاصیتضـربهگیر(بالشتکی)بهعلتفومپلیاورتان
بدونخیسخوردگییاباقیماندهاییدرسطحزخم

قابلبرش

Askina®Transorbent

کاربردآسان
غیرچسبنده:بهنواحیزخمنـمیچسبد

تعویضآسان،بدوندردوتروما
Askina® Touch

تثبیتمطمئـنبهعلتلبههایچسبدار
مناسببرایمناطقیازبدنکهپانسامندشواراست Askina®Transorbent Border


شکلمثلثیمناسببرایناحیهساکروم Askina® Transorbent Sacrum

خیلینازک(یکمیلیمتـر):فوقالعادهانعطافپذیر
ایدهآلبراینواحیآناتومیکیدشوار

چسبندگیمتعادل:کاربردآسان
فوقجاذب

Askina® THINSite

ظرفیتجذبباالوطوالنیمدت
ژلچسبندهقوی

بهجاگذاشتـنکمتـرینباقیماندهپانسامنرویبستـرزخم
حفظانسجامویکپارچگیپانسامنبدوننشتترشحاتزخم

کاهشبو

Askina® Hydro 

جاذبموثراگزودایباقیمانده
طراحینازککهدرهرناحیهاییازبدنفیکسمیشود

شفاف،امکانکنتـرلاگزودا
کاربردآسان

هنگاماستحاممثابتمیماند

Askina  Biofilm® Transparent

سیستمکاربردیمبتکرانه:کاربردآسان
MVTRباال

چسبندگیمناسببدونآزردگیپوست
نفوذناپذیرنسبتبهمایعاتوباکتـریها

شفاف:معاینهیزخم

 

Askina® Derm

33 32
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ــرف ــردوط ــهه ــدهک ــاختهش ــفس ــتمنعط ــادهیبیباف Askina® SilNet ازم
آنبــاالیــهیســیلیکونینــرمپوشــاندهشــدهاســتکــهایــنالیــهدرتـــامسبــازخــم
میباشــد.ایــنپانســامنبــاســطحزخــمتطابــقپیــدامیکنــدوبــهطــورکامــلبــه

ــبد. ــرافمیچس ــتاط پوس
ــت ــاناس ــیدرام ــیبهایمکانیک ــامنازآس ــضپانس ــگامتعوی ــمدرهن ــلزخ مح

ــد. ــلمیرس ــهحداق ــضراب ــاتعوی ــطب ــایمرتب ــنAskina® SilNetتروم بنابرای

Askina® SilNet 

غیر چسبنده: محافظت از بافت گرانوله ی شکننده    

تعویض بدون تروما

انتقال عمودی اگزودا

نرم و راحت

متناسب با درمان های موضعی درمان فشار منفی

قابلیت قرار گیری از هر دو طرف بر روی زخم

حساسیت پایین

الیه ی سیلیکونی نرم در تـامس با زخم

موارد مصـرف    
بریدگیهاوساییدگیها
پارگیپوست

زخمهایترومایی

سوختگیهایدرجهیکودو

فیکسکردنگرفتهایپوستی

زخمهایجراحی

Donorمحل

    
الیهیشفافرابردارید.

Askina® SilNetرارویســطحزخــمبگذاریــدوالیــهیشــفافثانویــهرابــهآرامــیبــر
داریــد.

پانسامنثانویهیجاذبمناسبمانندAskina® Foamبهکارببـرید.
نحوهیعملکردAskina® SilNet:ساختارمتخلخلآناجازهمیدهدترشحاتبدون

احتاملmacerationبهسمتپانسامنثانویهحرکتکند.

چسبسیلیکونینرم:
Askina® SilNetازســیلیکوننــرمســاختهشــدهکــهتثبیــتمطمئنــیراایجــادمیکنــد،بــرخــالف

چســبهایآکریلیــکســنتیدرهنــگامتعویــضبــهســلولهایاپیــدرمآســیبیواردنـــمیکند.

نکاتکاربردی:
ــر ــهزی ــامنهایثانوی ــاپانس ــدب Askina® SilNet میتوان

اســتفادهشــود:
Askina® Foam

Askina® Heel
Askina® Pad

1
2

3
4

Askina® SilNet Size

5 cm    x  7.5 cm

5 cm    x  7.5 cm

10 cm  x  7.5 cm

10 cm  x  7.5 cm

10 cm  x  18 cm

10 cm  x  18 cm

20 cm  x  30 cm

10

10

10

3

3

3

5

5195710

5195703

5197510

5197503

5191810

5191803

5192305
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ــب ــمتآنچس ــکس ــهی ــتک ــباس ــودچس ــامنخ ــکپانس Askina® DresSilی
ــربخــار ــوذدربراب ــلنف ــمضــدآبقاب ــکفیل ــری ــرمودرســمتدیگ ســیلیکونین
میباشــد.ایــنپانســامنظرفیــتجــذببــاالیفــومرابــاچســبســیلیکونینــرمکــه

ــازخــممــیباشــدترکیــبمیکنــد. درتـــامسب

Askina® DresSil | Askina® DresSil Border | Askina®  DresSil Sacrum 

چسبندگی نرم و مالیم

حداقل آسیب بافتی هنگام تعویض پانسامن

ظرفیت جذب باال 

کاربرد آسان

قابل انطباق با نواحی برجسته و دشوار 

قابلیت برش به شکل دلخواه

ارتقاء راحتی بیامر 

حساسیت پایین

پانسامن فوم با چسب سیلیکونی

Askina® DresSil ساختار

1:فیلــممحافــظپلیاورتــان:غشــاءبــانفــوذپذیــری

بــاالکــهمانــعورودباکتـــریوآباســت

2:الیــهیفــومآبدوســت:نــرموقابــلانعطــافبــا

ظرفیــتجــذببســیاربــاال

3:الیــهیچســبندهیســیلیکونی:چســبندگیمطمئـــن

ــگام ــیدرهن ــیببافت ــدونآس ــم،ب ــرافزخ ــهاط ب

ــازهی ــهاج ــلک ــیلیکونیمتخلخ ــهیس ــض،الی تعوی

ــومرامیدهــد. ــهیف ــهســمتالی ــورترشــحاتب عب

موارد مصـرف   
زخمهایفشاری
زخمهایسیاهرگی

زخمهایسـرخرگی
پایدیابتیک

زخمهایترومایی

زخمهایجراحی

سوختگیهایدرجهیکودو
Donorمحلهای

پارگیهایپوست



    
زخمدرفازاپیتلیزاسیون

هدف:محافظتازبافتتازهتشکیلشدهوتعویضبدونآسیبپانسامن
کنتـرلترشحاتازخارجپانسامن

درظرفدوروززخمکامالاپیتلیزهمیشود.
زخمبهبودیافتهباظاهریرضایتبخش.

Askina® DresSil Border ســاختاریمشــابهAskina® DresSilداردبــایــکالیــهیحاشــیهایی
1/5سانتیمتـــریچســبندهکــهبــرایپوشــشمطمئـــنتــرزخــمایجــادشــدهاســت.بــهخصــوصبــرای
مناطقــیکــهپانســامنآنهــادشــواراســتیــامناطــقمتحــرک(زانوهــا،آرنــج،تــاشــدگیهایپوســت)

مناســباســت.

نکاتکاربردی:
   Askina® DresSilمیتواندتحتبانداژفشاری

استفادهشود.
Askina® DresSilممکناستباهدفپیشگیریاز

آسیبپوستیاستفادهشود.

Askina® DresSil Borderاجازهیاستحاممرابه
بیامرمیدهد.

1

2
3
4

نـمونهیکاربردی

Askina® DresSil Sacrum:همچنینیکطراحیویژهبرایناحیهیساکرومداردAskina® DresSil Border

1 2

3 4
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ازویژگیهــایثبــتشــدهیتکنولــوژیهیــدروژلخشــکایــناســتکــهفرآینــدجــذببــینظیــری
راایجــادمیکنــد.درطــیایــنفرآینــدترشــحاتازســطحزخــمخــارجشــدهودرپانســامنبــهدام

میافتــد،بدیــنترتیــبرطوبــتاضافــیراجــذبمینـــامید.

ظرفیتجذبباال
عدمچسبندگیبهسطحزخم

خاصیتضـربهگیر(بالشتکی)ناشیازفومپلیاورتان
عدمmacerationیاباقیماندهرویسطحزخم

قابلبرشبهاندازهوشکلموردنیاز


Askina® Transorbent
فوم حاوی هیدروژل خشک

دریــکمطالعــهیمقایســهاییبــهصــورترنــدوم
120بیــامرمبتــالبــهزخــمفشــاریبررســیشــدهاند،
پانســامن بــا مقایســه در Askina® Transorbent
هیدروکلوئیــد57%کاهشســطحزخمبیشتـــرینشــان
دادبــدونبــهجــاگذاشتـــنباقــیماندهایــیرویزخم

نکته:
Askina®Transorbentضدآبمیباشد.


Transorbent®BorderوAskina®Touchدارایالیههایپانسامنیمشابهودارایمزیتهای

Askina®  Transorbentمیباشــد.لبــهیپلــیاورتــانچســبنده،ایمنــیبیشتـــریرادرطــیزمــان
پوشــشزخــمایجــادمیکنــد.

Transorbent®  Border:منطبقبامناطقیازبدنکهپوششآنسختاست
Transorbent®  Sacrum:شکلمثلثیایدهآلجهتناحیهیساکروم

ــرچســبندهمیباشــد. ــنپانســامنســاختارشمشــابهTransorbentوغی Askina®  Touch:ای
ایــدهآلجهــتزخــمهایــیبــاپوســتشــکننده.

Askina®  Transorbent®  Border | Sacrum | Askina®  Touch 
پانسامن های فوم با الیه ی هیدروژلی خشک و لبه های چسبنده یا غیر چسبنده

موارد مصـرف     
زخمهایفشاری
 زخمهایوریدیپا

زخمهایشـریانیپا

زخمهایدیابتیک

زخمهایتروماتیک

زخمهایجراحی

سوختگیهایدرجهیکودو
حامیتازپوستهایشکنندهوآسیبپذیر

1:الیــهیپلــیاورتــاننــازکنفــوذناپذیــرنســبتبــهمایعــات

وباکتـــریهابــاقابلیــتتبخیر.

2:الیــهیفــومبــاداشتـــنقابلیــتتبخیــرپانســامنرانــرمو

راحــتنگــهمــیدارد.

ــک ــظی ــزوداوحف ــذباگ ــک،ج ــدروژلخش ــهیهی 3:الی

محیــطمرطــوبدربستـــرزخــم،تبخیــراگــزودایاضافــهاز

ــی. ــهیفوقان ــوموالی ــقف طری

4:الیــهیچســبندهبــهپوســتسالـــموخشــکاطــرافزخــم

میچســبدامــابــهســطحزخــمنـــمیچسبد.

  Transorbent ساختار

12
Askina® Transorbentنـمونهیکاربردی
زخـمفـشاریدرجهدودرستـونفقراتبیـامرکاشـکسـی

چسبندگیایمنبالبـههایمطمئـنومحافظتپوستدربرابر
ترشحاتبـدن

تأثیـرخاصیـتبالشتـکیفومدرجلوگیـریازایجادزخـمبستـر

Askina  Transorbent Size

5 cm x 7 cm

10 cm x 10 cm 

15 cm x 15 cm 

20 cm x 20 cm 

10

5

5

5

0072786 R

0072789 U

0072790 V

0072791 W

Askina  Transorbent Size  overall dressing | foam island

9 cm x 14 cm    |  5 cm x 10 cm

9 cm x 14 cm    | 5 cm x 10 cm

14 cm x 14 cm | 10 cm x 10 cm 

17 cm x 17 cm | 13 cm x 13 cm 

24 cm x 24 cm | 20 cm x 20 cm 

16 cm x 18 cm | 12 cm x 14 cm

18 cm x 20 cm | 15 cm x 16.5 cm 

18 cm x 20 cm | 15 cm x 16.5 cm

Border

10 cm x 10 cm 

10 cm x 15 cm

15 cm x 15 cm 

15 cm x 15 cm

20 cm x 20 cm 

Sacrum

Askina  Touch

5

10

5

5

5

3

5

10 0072799X

10 7261002

5 7261501

7262252

7262253

7264001

5

10

5

0072705B

0072706B

0072710C

0072715D

0072720E

0072795Z

0072792X

Askina® Transorbent®  Sacrum

1

2
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®  Askina® THINSiteیــکپانســامنبســیارنــازکوراحــتمــیباشــد.ایــنپانســامنبــاطراحــی
انعطــافپذیــرخــودمیتوانــدجایگزینــیمناســببــرایپانســامنهــایضخیــمبــانیروهــایجذبــی
باشــد.فرمــولپیشـــرفتههیــدروژلخشــکامــکانکنتـــرلجــذبومدیریــتطوالنیمدتترشــحات

رافراهــممــیکنــد.
منطبقباسطوحآناتومیکیبدنکهپانسامنآنسختاست

کاهشاصطکاک؛هنگامحرکتبیامر
امکانکنتـرلاگزودایجذبشدهرافراهممیکند

درجایخودثابتمیماندبااینحالازسطحپوستبهراحتیجدامیشودبدونآسیب
رساندنبهبافتیابهجاگذاشتـنباقیماندهرویسطحزخم

Askina®  THINSite®
پانسامن جاذب نازک با تکنولوژی هیدروژل خشک

ــرایسیســتم پانســامنهای®Askina® THINSite ب
انتقالــیغیــرتـــامسیبــهکاربــردهمیباشــد.

قابلبرشدرهراندازهوشکل
محافظتازپوستاطرافاستوما

موارد مصـرف    
زخمهایفشاری
 زخمهایوریدیپا

زخمهایشـریانیپا

زخمهایپسازجراحی

پارگیوساییدگیهایجزییپوست



طــیمقایســهیپنــجروزهپانســامنهای

®Askina® THINSiteترشــحاتبســیار
ــههیدروکلوئیدهــای ــریرانســبتب بیشتـ

نــازکوضخیــمرقیــبجــذبکردهانــد

توانایــی بــر دال شــواهد ایــن تـــاممی

بینظیــرهیــدروژلدرمدیریــتترشــحات

درزمــانپوشــشزخــممیباشــد.

 ظرفیت فوق جاذب پانسامن

Askina  THIN Site Size

10 cm x 10 cm 

10 cm x 10 cm 

10 cm x 10 cm 

15 cm x 15 cm 

15 cm x 15 cm 

20 cm x 20 cm 

5

16

10

5

10

5 

0072889U

0072888T

0072885P

0072890V

0072894V

0072891W

نکاتکاربردی:
زمانماندگاری5تا7روز

بوراتاحدزیادیکاهشمیدهد

ــاظرفیــتجــذبقــویو ــدمیباشــدب ــدنســلجدی Askina® Hydroیــکپانســامنهیدروکلوئی
طوالنــیمــدتوچســبندگیمناســببــدونبــهجــاگذاشتـــنباقــیماندهایــیدربستـــرزخــم.ایــن
ــا ــد،ب پانســامنشــاملPsyllium Husk(پســیلیوم)میباشــدکــهظرفیــتجــذبراتقویــتمیکن

باکتـــریهــایزخــمبانــدمیشــودوبــویبــدزخــمراکاهــشمیدهــد.

Askina®  Hydro
پانسامن هیدرو کلوئید

موارد مصـرف    
زخمهایفشاری
زخمهایسیاهرگی

زخمهایسـرخرگی
سوختگیهایدرجهیکودو

Donorمحلهای

ساییدگیها



Askina  Hydre Size

10 cm x 10 cm 

10 cm x 10 cm 

15 cm x 15 cm 

15 cm x 15 cm

20 cm x 20 cm 

10 cm  x  18 cm

5 

5 

5 

10 

10

10

F72048

F72041

F72044

F72045 

F72047 
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Askina® Biofilm® Transparent:پانســامنهیــدروکلوئیــدشــفافاستـــریلنــازکبــرایدرمــان
زخــممرطــوببــاظرفیــتجــذباگــزودایباقــیمانــده.

طراحینازککهباتـاممنقاطبدنتناسبدارد.
شفاف:کنتـرلبصـریزخم

کاربردیآسان
درهنگاماستحاممدرجایخودباقیمیماند.

ترکیبات:

کربوکسیمتیلسلولزسدیم
پلیایزوبیوتیلن

فیلمپلیاورتان

Askina® Biofilm® Transparent
پانسامن هیدرو کلوئید شفاف

نکاتکاربردی:
ماندگاریپانسامنتا7روز

موارد مصـرف    
کنتـرلترشحاتکم:
زخمهایمزمنسطحی

زخمهایفشاری،زخمهایپا

زخمهایحاد:سوختگیدرجه1و2،خراشیدگیها

زخمهایپسازجراحی





Askina  Biofilm  TransparentAskina  Derm SizeSize

10 cm x 10 cm 4.4 cm x 4.4 cm 

15 cm x 15 cm 6 cm x 7 cm

15 cm x 15 cm 6 cm x 7 cm

5 cm x 20 cm 6 cm x 7 cm

20 cm x 20 cm 10 cm x 12 cm

20 cm x 20 cm 10 cm x 12 cm

10 cm x 12 cm

15 cm x 12 cm

10 cm x 20 cm

30 cm x 20 cm

10 10 

1010

5 5 

10100

55

1010

50 

10

10

10

F72090F72029

F72091F72031

F72097F72032

F72095F72033

F72092F72034

F72098F72035

F72036

F72038

F72037

F72039

نکاتکاربردی:
میتواندبهعنوانپیشگیریکنندهازآسیب

پوستیدراثراصطکاکیارطوبتدائـمیاستفاده
شود.

میتواندبهعنوانفیکساتورIVیاپانسامن
ثانویهاستفادهشود.

ــاً ــنمحصــولتقریب ــریلاســت.ای ــانشــفافاستـ ــیاورت ــمپل Askina® Dermیــکپانســامنفیل
ــازهتشــکیلشــدهمناســباســت. ــرایمحافظــتازپوســتت ــودهوب ــرب نفوذپذی

همچنینازتشکیلالیهیخشکپیشگیریمیکند.


حفظیکمحیطمرطوب
کاربردآسان

MVTRباال
چسبندگیمناسببدونآسیببهپوستدرهنگامتعویض

نفوذناپذیرنسبتبهمایعاتوباکتـریها
شفاف:معاینهیزخمامکانپذیراست

Askina®  Derm
پانسامن فیلم پلی اورتان

موارد مصـرف
محافظتاززخمهایبدونترشحمانند:   

  
زخمفشاریدرجهیک
Donorمحلهای

ساییدگیهایجزئی

سوختگیهایدرجهیک

زخمهایجراحی

پارگیها


روشاستفادهینوآورانه

ــرف ــدارراازط ــذچاپ کاغ

ــدا ــامنج ــبندهیپانس چس

کنیــد.

پانســامنرارویمحــل

ــی ــددرحال ــراردهی زخــمق

ــه ــاریچســبب ــوارکن کــهن

ــه زخــمباشــدپانســامنراک

بــهزخــمچســبیدهبــهآرامــی

ــد. فشــاردهی

بــهآرامــینــوارکنــاری

راجــداکنیــدوباقــیمانــده

پوســت بــه را پانســامن

ــبانید. ــرافبچس ــکاط خش

ــای ــردننواره ــداک ــاج ب

کنــاریدرجهــتعالمــتهــا

رویــهیپالســتیکیرابرداریــد.
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عملکرد آنتی میکروبیال سـریع و طوالنی مدت
زخم های عفونی

 

       
زخمباترشحاتکم

زخمباترشحاتمتوسط

زخمباترشحاتزیاد

ی  
ست

پو
ی

ها
ت

راف
گ

D
on

or
ل

مح

دو
ه

رج
د

ی
تگ

وخ
س

ی
ها

خم
ز

پا
ی

ابت
دی

ی
ها

خم
ز

پا
ی

ید
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و
ی

یان
ـر

ش
ی

ها
خم

ز

ری
شا

ف
ی

ها
خم

ز

آزادسازینقرهبسیارسـریعوطوالنیاالثر
بدوننیازبهفعالسازییوننقره

حداکثـرتا7روزماندگاریدارد
عدمتغییررنگدرپوست

کنتـرلاگزودادرحدمطلوب

Askina®Calgitrol AG

آزادسازینقرهبسیارسـریعوطوالنیاالثر
بدوننیازبهفعالسازییوننقره

حداکثـرتا7روزماندگاریدارد
عدمتغییررنگدرپوست

سازگاریمناسببازخمهایعمیقومناطقیازبدنکهپانسامندشوارمیباشد

Askina®Calgitrol THIN

خمیریباقابلیتسازگاریباالبرایمتاسبیشرتبابسرتزخم(100درصدیوننقره)
MRSAمقاومدربرابرطیفوسیعیازمیکروارگانیسمهامانند

بدوننیازبهفعالسازی
حفظرطوبتبسرتزخم

برداشنتآسانباپاککردنساده
عدمتغییررنگدرپوست

Askina®Calgitrol Paste

جذبباکتـریوموادبدبو
برایانواعزخمهایبدبو

قابلاستفادهبهعنوانپانسامنثانویه
Askina®Carbosorb

45 44

ی
ون

عف
ی

ها
خم

ز



4647
  Ebtekar Tose’e Darman Co.  Ebtekar Tose’e Darman Co.

Askina®Calgitrol:یــکفرمــولماتریکســیانحصــاریداردکــهآلژینــاتکلســیمو
آلژینــاتنقــرهرابــا10درصــدآبترکیــبمیکنــد.درتـــامسبــاترشــحات،آلژینــات
ماتریکــسبــهیــکژلنــرمتبدیــلمیشــودوبدیــنترتیــبیــوننقــرهدربستـــرزخــم

آزادمیشــود.
ــتکــهاثــر Askina® Calgitrol®Ag:یــکپانســامنبــاتکنولــوژیپیشـــرفتهاس
بازدارندگــییــوننقــرهرابــاظرفیــتجــذببــاالیآلژینــاتکلســیموفــومپلــیاورتــان

ــد. ــرارمیده ــمق ــاره رادرکن
Askina®Calgitrol®THIN:یــکالیــهینــازکازماتریکــسآلژینــاتنقــرهاســت.نــرم
ومنعطف،ســازگاربــازخمهــایعمیــقومناطقــیازبــدنکــهپانســامندشــواراســت.
Askina® Foamــد ــهیجــاذبمانن ــکپانســامنثانوی ــای ــدب ــنمحصــولمیتوان ای

اســتفادهشــود.

Askina® Calgitrol®  Ag | Askina®  Calgitrol®  THIN 

بسیار کاربردی 

بدون نیاز به فعال سازی: آماده جهت استفاده

تآثیر فوری: کاهش قابل توجه حجم باکتـری در ظرف 30 دقیقه

MRSA مقاوم در برابر طیف وسیعی از میکروارگانیزم ها مانند

اثر آنتی میکروبیال پایدار تا 7 روز

تعویض بدون تروما

عدم تغییر رنگ پوستی

پانسامن های آلژینات نقره

نحوهیعملکرد

Askina® Calgitrol® Ag

موارد مصـرف   
زخمهایعفونییاکلونیزهیحادباترشحاتمتوسطتازیاد:

زخمهایفشاریدرجهیکتاچهار
زخمهایشـریانیووریدیپا

پایدیابتی
زخمهایسوختگیدرجه2

زخمهایترومایی

Donorمحلهای



    
نـمونههایکاربردی:

استفادهاز®Askina®Calgitrolدرزخمسطحیوسیع
Askina®Foamدریکزخمسطحیغیریکنواختبههمراه Askina®Calgitrol®استفادهاز

بهعنوانپانسامنثانویه
Askina® HeelبررویزخمپاشنههمراهباCalgitrol®THINاستفادهاز

Askina® Calgitrol® Thinهمچنینبرایزخمهایحفرهایمناسباست.

نکاتکاربردی:
پانســامنبــاماتریکــسنقره(ســطحخاکستـــریتیــره)کهدر
تـــامسبــازخــماســتبــایــکپانســامنفیکســاتورمناســب
درجــایخــودثابــتباقــیمیمانــد.بعــدازبرداشتـــن
پانســامنزخــم،زخــمراکامــالًتـــمیزکنیــدتــاباقــیمانــدهی

Askina® THINبرداشتهشود.

1
2

3
4

Size

10 cm x 10 cm 

15 cm x 15 cm 

20 cm x 20 cm 

     5 cm x 5 cm

10 cm x 10 cm

10 cm x 20 cm

20 cm x 20 cm

20 cm x 40 cm

Askina® Calgitrol® AG

Askina® Calgitrol® THIN

30 cm x 30 cm

40 cm x 40 cm

3 |10     

3 |10     

10

10

10

10

10

3 6202403

3 6203003

3 6204003

6211010 | 6211003

6211503 | 6211510

6212010

6205510

6201010

6202110

6202010

1

3

ی
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Askina®Calgitrol® Paste:یــکخمیــربــاقابلیــتســازگاریبــاالکــهدارایمقادیــر
ــازگاری ــرهمیباشد.س ــامن®Askina®Calgitrolنق ــاپانس ــرهب ــاتنق ــابهآلژین مش
بــاالیایــنپانســامناجــازهمیدهــدنزدیکتـــرینتـــامسمیانیــونفعالنقرهوبستـــر
زخــمایجــادشــودکــهایــنخصوصیــتبســیارارزشــمندبــودهودردرمــانزخمهــای
ــهدوو ــوختگیهایدرج ــیس ــیوحت ــیوسینوس ــایتونل ــدزخمه ــواریمانن دش

ــتدارد. ــیمزی ــایدیابت زخمهــایپ

Askina®Calgitrol® Paste

خمیری با سازگاری باال برای تـامس مطلوب با بستـر زخم

بدون نیاز به فعال سازی

کنتـرل مداوم برای محافظت باکتـریایی طوالنی مدت

حفظ رطوبت در محیط زخم

برداشتـن آسان با یک شستشوی ساده

تا 7 روز پس از باز شدن درب، قابل مصـرف می باشد

خمیر آلژینات نقره

موارد مصـرف     
کنتـرلاگزودادرزخمهایسطحییاعمقی:

زخمهایفشاریدرجهیکتاچهار
زخمهایشـریانیووریدی

زخمهاینوروپاتیک
سوختگیدرجهدو

استفادهیهمزماندرزخمهایعفونیکهتحتدرمان

داروییهستند.

    
روشاستفادهازخمیر:

زخمراباخمیرپرکرده(بیامردیابتیبازخمنامنظمبررویپایچپ)
کامالرویزخمراباخمیربپوشانیدکاربردخمیرآساناستورویزخمباقیمیماند

بایکپانسامنثانویهیمناسبزخمرابپوشانید
بابانداژفیکسکنید

نکاتکاربردی:
قبلازاستفادهتیوبراتکاندهید.
یکالیهیضخیمخمیررارویسطحزخمقراردهید.

طراحیکانوالامکاناستفادهازخمیررادرزخمهای
تونلیوسینوسهایکوچکفراهممیکند.

درسطوحوسیعترخمیررامیتوانبهراحتیبادست
پخشکرد.

تعویضآسانبدوندردبایکشستشویساده

1
2
3
4

SizeAskina  Calgitrol Paste

15 g 

15 g 

5 

10 

6241505

6241510

Paste

Intimate contact

Skin Wound bed

2. Swelling of the silver alginate 
    matrix and bond dissociation

3. Controlled and 
    sustained delivery
    of ionic silver

1. Absorption of
    exudate into
    the matrix

Ag+

Ag+

A
g+

Ag+

Ag+

Ag+

Ag+

Ag+

Ag+

Ag+

Ag+

Ag+

Na +

Na +

Na +Na +
Na +

Na +
Na +

Na +

Na +

Na +

Na +

NaNa + Na +

Ag Ag

Ca Ca

Ca

Ag

Ag Ag

Ca Ca

Ca

Ag

Ag Ag

Ca Ca

Ca

Ag

Ag Ag

Ca Ca

Ca

Ag Ag

Ca Ca

Ca
Ag Ag

Ca Ca

Ca
Ag Ag

Ca Ca

Ca
Ag Ag

Ca Ca

Ca
Ag Ag

Ca Ca

Ca

Ag Ag

Ca Ca

Ca

Ag

Alg Alg Alg Alg Alg

Alg Alg Alg Alg Alg

Ag+Ag+ Ag+ Ag+

صد در صد یون نقره، مقاوم در برابر طیف وسیعی از
  MRSA  میکروارگانیسم ها مانند 

عدم تغییر رنگ پوستی

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.

Bacteria Kill curves

Escherichia coli NCIMB 12416 ; 8,6 Log reduction in 3 hours 
Pseudomonas aeruginosa NCIMB  8626 ; 10,2 Log reduction in 3 hours
Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA, ATCC BAA44-);
6,4 Log reduction in 3 hours
CFU: colony-forming units                                                 B. Braun, Reports HOSP283A and HOSP2009 ,303

ی
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عف
ی

ها
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Askina®  Carbosorbیــکپانســامناستـــریلومنعطــفاســتبــایــکالیــهیضخیموجــاذباز
جنــسریــونوویســکوزبافتــهنشــدهویــکالیــهیپوششــیذغــالفعــالبــرایجــذبباکتـــریهاو

بوهــاینــامطبوع.
Askina®  Carbosorbظرفیــتجــذبمحــدودیدارد:بــهتنهایــیفقــطدرزخمهــایکــمترشــحبد
بــواســتفادهمیشــودیــابــههمــراهپانســامنهایجــاذبدیگــردرزخمهایــیبــاترشــحاتمتوســط

تــازیــادوبــدبــو.

Askina®  Carbosorb
پانسامن شارکول

نکاتکاربردی:
پانســامنیکــهمیتوانــددرزخــمهــایپــابــاجــوراب

یــابانــداژویــاچســبفیکــسشــود.

موارد مصـرف     
ــاترشــح ــیب ــرایزخــمهای ــدب Carbosorbمیتوان
کــمتــازیــاداســتفادهشــود،همچنیــندرزخــمهــای
ــد ــویب ــاب ــاعمقــیکــهعفونــتی مزمــنســطحیت

مشــهوداســت.
زخمهایوریدیپا

زخمهایشـریانیپا

زخمهایقارچی

زخمهایتروماتیک

زخمهایفشاری

زخمهایجراحییاتروماییعفونیوبدبو


Askina  Carbosorb Size

10 cm x 10 cm 

10 cm x 10 cm 

10 cm x 20 cm 

10 cm x 20 cm 

10

10

12

12

9025006

9025070

9025014

9025078

Askina  Pad

Pad

Pad S

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

Size

5 cm   x  5 cm

5 cm   x  5 cm

10 cm x 10 cm

10 cm x 10 cm

20 cm x 10 cm

5 cm   x  5 cm

7.5 cm x 7.5 cm 

25 

10

100 

100

100

30

30

9024000

9024018

9024026

9024034

9024042

9024050

9024069

نکاتکاربردی:
ــه ــامنثانوی ــوانپانس ــهعن ــدب Askina®Padمیتوان

ــهکاررود: ــرایســایرآســکیناهاب ب
Askina® Gel, Askina® Sorb, 
Askina® Cavity Strips,
Askina® Calgitrol  Ag,
Askina® Calgitrol THIN, … 

Askina®Pad یــککمپــرساستـــریلوغیــرچســبندهبــاقــدرتجــذببــاالبــرایانــواعزخمهــای
ترشــحدار


 Askina®Pad Sیــککمپــرسبــاشــکافباریــک،استـــریلوغیــرچســبندهاســتکــهقــدرتجــذب
باالیــیرابــرایپوشــشدرنهــاوتیوبهــایتغذیهایــیدارد.ایــنپانســامنیــکشــکافمرکــزیدارد
کــهبــرایاســتفادهجهــتتیوبهایــیکــهحداکثـــر11میلیمتـــرضخامــتداردمناســباســتویــک

شــکافباریــکبــرایپیچیــدنبــهاطــرافتیــوب.

Askina®  Pad | Askina®  Pad S
کمپرس جاذب بی بافت

Pad موارد مصـرف
پانسامنجاذببرایزخمهایجراحی،پوستی،

یاترومایی 
پانسامنثانویهبرایطیفوسیعیازپانسامنهای

دیگرشاملزخمهایعفونی  
  

Pad  S موارد مصـرف  
پانسامنجاذببرایمحلهایدرن،اطرفکاتتـرها،

ساختار سه الیه اییتیوبهایتغذیهایی،کاتتـرهایسوپراپوبیک

1:مادهیپوششیآبگریز

2:مادهیکرکیباظرفیتجذبباال

3:الیهیتـامسیغیرچسبنده(پلیاستـرخالص)
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®Linoveraیــکمحلــولحــاویاســیدهایچــربهایپــراکســیژنهاســتجهــتپیشــگیریودرمــان
زخــمفشــاریدرجــهیــک.بــهعلــتدرصدبــاالیاســیدلینولئیــکدرآن،خاصیــتترمیمــیاشافزایش
مییابــد.ترکیبــاتگیاهــیموجــوددرآنماننــدAloe veraوCentella asiaticaاثــرویژهایــیبــر

محافظــتوترمیــمزخــمدارند.

محافظتپوستدربرابرعواملخارجی
افزایشمقاومتپوست

ترمیمالیهیفوقانیاپیدرم
تقویتگردشخونمویرگی

تحریکتولیدکالژن
اثرترمیمیوآبرسانی

موادتشکیلدهنده: 

Linovera®
محلول اسیدهای چرب  هایپر اکسیژنه

نکاتکاربردی:
ــورد ــعم ــاررویموض ــا3ب ــه2ت ®Linoveraراروزان
نظــراســپریکــرده،بــهآرامــیمالــشدهیــدکــهپخش
گــرددتــازمانــیکــهکامــالجــذبپوســتشــود.همراه
بــاAskina® Heelاســتفادهمیشــودجهــتمراقبــت

بهینــهازپاشــنهیپــادرمقابــلزخمهــایفشــاری

موارد مصـرف   
جلوگیریودرمانزخمهایفشاریدرجهیک



Linovera

GB | ES | PT | IT

DE | CZ | PL | SK

FR | NL | RU | DK

Size

30 ml

30 ml

50 ml

1

10

10

467933

468156

468157

468155 

468160

468161

468166

468158

468159

468162

Askina  Barrier Film

Spray Bottle

Foam Swab

Askina  Barrier Cream

Tube

Tube

Size Pcs/Pack Article number 

28 ml

28 ml

1 ml

1 ml

28 g 

28 g 

92 g 

92 g 

12

1

5

25

1

1

4002801

4002812

4000105

4000125

4112812

4119201

4119212

4112801

نکاتکاربردی:
:Askina  Barrier Film

سـراسپریرادرفاصلهی10تا15سانتیمتـری
موضعنگهداشتهوبهآرامیرویپوستاسپری

کنید.فیلمدرعرض30ثانیهرویموضعخشک
میشود.

:Askina  Barrier Cream
قبلازاستفادهیکرمپوستراکاملخشک

کنید.کرمرابهطورنازکپخشکنیدتامنطقهی
موردنظرراکاملبپوشاند.

بعدازتـمیزکردنپوستروزییکبارکرمرا
استفادهکنید.

ــریعخشــک ــیسـ ــهخیل ــساســتک ــلتنف ــظپوســتیشــفافوقاب ــکمحاف  Barrier ®  Filmی
میشــود.ایــنپانســامنازپوســتسالـــمیــاآســیبدیــدهدراثــرادرارومدفــوع،چســب،ترومــاو

ــادســوزشاســت. ــدونایج ــالب ــد.اســتعاملآنکام اصطــکاکمحافظــتمیکن


خشکشدنسـریعکمتـراز30ثانیه
شفاف:امکانکنتـرلبصـری
مقرونبهصـرفه

ایجادمحافظت3روزه
آسانپاکمیشود
افزایشچسبندگیپانسامنهاوچسبها
عدمکاهشاثرپدهایبیاختیاری

عدمتداخلباعملکردچسبهایاستومی

Askina®  Barrier  Cream:بــهعنــوانکــرممحافــظبــادوامدربیــامرانبیاختیــارکــهدرمعــرض
آســیبرطوبــتادرارومدفــوعهســتندکاربــرددارد.ایــنکــرمبــهطــورموثــریپوســتهایخیلــی
خشــکرامرطــوبمینـــامیدوهمچنیــنمیتوانــداثــرمحافظتــیبــرپوســتهایدرمعــرضآســیب

بــهعلــتتـــامسطوالنــیمــدتبــاترشــحاتراداشــتهباشــد.


پیشگیریموثرازآسیبهایپوستیدربیامراندچاربیاختیاریادرارومدفوع
غلظتباال:مقدارکمازآنسطحوسیعیرامیپوشاند
عدمکاهشقدرتجذبیپدهایبیاختیاری

عدمکاهشاثرچسبندگیچسبهاوپانسامنها
مقاومدربرابرشستشو:نیازبهاستفادهیمکررنـمیباشد

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

    جلوگیریازآسیبپوستیدربرابررطوبتیا
اصطکاک

محافظتازپوستدرمعرضmacerationو
پوسترفتگی

محافظتازپوستهایتازهتشکیلشدهدر
مقابلآسیبمجدد

Barrier Creamموارد مصـرف   

کرمبهعنوانیکمحافظرطوبتیوحامیتیبرای
پوستسالـمعملمیکند:

محافظتازپوستدربرابرخیسخوردگیناشی
ازبیاختیاریوترشحاتبدن

محافظتازپوستهایحساس،خیلیخشکو
شکننده،مانندپوستاطرافزخم

Hyperoxygenated essential fatty acids (linoleic acid)     
Tocopherols

Aloe Vera
Centella Asiatica

Perfume

FR | DE | NL | IT

GB | ES | PT | IT

DE | CZ | PL | SK

FR | NL | RU | DK

GB | ES | PT | IT

DE | CZ | PL | SK

FR | NL | RU | DK

Barrier Film موارد مصـرف

طر
خ
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ابتکارتوسعهدرمان(اتود)
تهران،یـوسفآباد،خیابانابنسینا،خیابانبیستوپنجم،پالک11،واحد2

تلفن:02188554037فکس:02189774422
www.etodmed.com|info@etodmed.com

www.bbraun.com | www.woundcare-bbraun.com


