راهنمای مدیریت درمان زخم
درست از آغاز
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میلیونهــا انســان در سـراســـر دنیــا از زخــم هــای مزمــن رنــج میبرنــد .ایــن
بیــاران مجبورنــد ماههــا درد و کیفیــت پاییــن زندگــی و همچنیــن نیــاز بــه
مراقبــت ودرمــان طوالنــی را بپذیرنــد .بیــاران زخمهــای مزمــن و مراقبــان آنهــا
هیــچ چیــز جــز درمــان ســـریع و مانــدگار را آرزونـــمیکنند.
درمــان موفــق  بــه وضعیــت بهداشــتی زخــم ،آمادهســازی بستـــر زخــم ،انتخــاب
پانســان ،تجربــه درمانگــر و مهمتــر از همــه  شــرایط بیــار؛ بســتگی دارد.
چــرک ،بافــت نکروتیــک ،دتریتــوسو بخصــوص بیــو فیلــم باکتـــریایی از بهبــود
زخــم جلوگیــری مینـــاید .بــر طــرف کــردن ایــن دتریتــوس کــه بــا نــام
دتریتولیــز شــناخته میشــود بهبــود زخــم را تســـریع میکنــد.
بی.بــراون طیــف جامعــی از محصــوالت مراقبــت از زخــم تهیــه نـــموده کــه  
مدیریــت بهین ـهی زخــم را توســط حامیــت  و ســـرعت بخشــیدن بــه درمــان
درون زاد ممکــن میســازد.
محصــوالت مراقبــت از زخــم بــی .بــراون بــر روی تـــامی انــواع زخمهــا و
فازهــای درمانــی زخــم تـــمرکز دارد .بــی .بـراون بــا ابــداع محلــول هایــی نظیــر
 Prontosan® Wound Irrigation Solutionبیوفیلــم باکتـــریایی را از بیــن
میبــرد و راه را بــرای بکارگیــری پانســانهای پیشـــرفته زخــم نظیــر گــروه
® Askinaبــاز میکنــد.
ایــن راهنــا بــه شــا کمــک خواهــد نـــمود کــه بهتـــرین درمــان را بـرای بیــار
خــاص خــود و نـــوع زخــم آن از طریــق معرفــی مدیریــت درمــان که«درســت از
آغــاز» نــام دارد بیابیــد.

B. Braun Wound Care.
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زخمهای اپیتلیزه
Askina® SilNet
Askina® DreSil | Border | Sacrum | Heel
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Askina® Transorbent Border | Sacrum
Askina® Touch

40
41
42
43
44
46
48
50
51
49
52
53

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

پانسامن اولیه زخم

آمادهسازی بستـر زخم

عمقی
Askina® Gel

Askina®Gel

Askina® SilNet
Askina® Derm

Askina® Gel

Askina®Gel

Askina® SilNet
Askina® Derm

یک تا سه روز

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

Askina® Sorb
Askina® Absorb+
Askina® Foam

Askina® Pad
Bandage, tape

روزانه

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

Askina® SilNet
Askina® Absorb+
Askina® Foam

Askina® Pad
Bandage, tape

یک تا سه روز

Askina® SilNet
Askina® DresSil
Askina® Transorbent

Bandage, tape

یک تا سه روز

Askina® SilNet
Askina® DresSil
Askina® Hydro

Bandage, tape

سه تا پنج روز

Askina® Biofilm
Transparentl
Askina® Derm

N/A

Askina® Calgitrol® Ag
Askina® Calgitrol® Paste

Askina® Carbosorb
Askina® Pad
Bandage, tape

زخم فیبـرینی خشک

کم

بر طرف نـمودن بافت فیبـرینی
پیشگیری از عفونت

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

Prontosan® Wound
Irrigation Solution

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

Prontosan® Wound Gel

زخم گرانوله

متوسط

مدیریت ترشح ،ارتقاء گرانوالسیون

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

Askina® Foam Cavity
Askina® Cavity Strips

زخم گرانوله تا
اپیتلیالی

کم

جذب ترشح باقیامنده ،ارتقاء
اپیتلیالی شدن

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

Askina® Foam Cavity
Askina® Cavity Strips

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

®Prontosan
®Braunol
®Lavasept

پانسامن ثانویه زخم

تا سه روز

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

Prontosan® Wound Gel X

سطحی

تعداد دفعات تعویض

Askina® Calgitrol® THIN
Askina® Calgitrol® Paste

تا هفت روز

روزانه

*در بیامری عروقی محیطی ،از مرطوب کردن زخم خودداری نـامیید.
کاربرد موضعی
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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

پیشــگیری ازآســیب پوســت قبــل از
ایجــاد زخــم ومحافظــت ازخیــس
خــوردن پوســت

  حفاظت از مناطق آسیب پذیر وآسیب دیده

Ebtekar Tose’e Darman Co.

دفعات استفاده

آب و صابون

®Linovera

آب و صابون

Askina® Barrier Film
Askina® Barrier Cream

Ebtekar Tose’e Darman Co.

روزی دو بار

یک تا سه روز
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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

®Braunol

رطوبت رسانی به پوست و ضدعفونی کننده زخم  
برای ضد عفونی نـمودن پوست در بخش بیامرستانی یا در اتاق عمل
عملکرد سـریع در  15ثانیه
کاربرد آن بصورت رقیق یا رقیق نشده با اکثـر پانسامنهای زخم  

Braunovidon® Ointment
Braunovidon® Ointment
Gauze

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

®Lavasept

ضدعفونی کننده زخم  
تحمل بافتی عالی
دارای طیف وسیع و موثر در برابر باکتـریها و قارچها
بی رنگ   

آمادهسازی بستـر زخم

تـمیز کردن .ترمیم آسان زخم
پاک کردن زخم | آمادهسازی بستـر زخم | ضد عفونی کردن 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

اصطــاح آمادهســازی بستـــر زخــم اولیــن بــار توســط  فلنــگا  و همــکاران ( ســال  )2000توصیــف شــد و مــی توانــد بــه عنـوان یــک طــرح مدیریــت زخم جهانی جهت تســـریع
درمــان درون زاد و افزایــش اثــر گــذاری محصــوالت پیشـــرفته مراقبــت از زخــم تعریــف شــود  .هــدف نـــهایی اطمینان از شــکل گیری بافت گرانوله سالـــم می باشــد که منتهی
بــه بســته شــدن کامــل زخــم میشــود .
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
آمادهسازی بستـر زخم

USE OF PRONTOSAN® IN NPWT

سیستمهای شستشوی درمان زخم فشار منفی (  ) NPWT
وســیلهای حتــی مؤثرتــر ب ـرای تاثیــر محلولهــا ایجــاد میکنــد
مثــل محلــول شستشــوی زخــم پرونتوســان روی زخمهــای
پیچیــده بــا امــکان:
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®Woundمیتوانــد در پیشــگیری از عفونــت در
زخمهــای حــاد و مزمــن مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .زخمهایــی
شــامل:

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

® Prontosanشامل بتائین و پلیهگزاناید است

از بین بردن بیوفیلم و پیشگیری از آن

بتائیــن کشــش ســطحی محیطــی بیــو فیلــم را کاهــش میدهــد
در نتیجــه باعــث خیــس خــوردن بیوفیلــم و نهایتـاً نفــوذ بهتـــر
در درون آن میشــود .مکانیــزم اثــر آن اساســاً مشــابه یــک
شــویندهی ظرفشــویی اســت.

جلوگیری از عفونت

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

کاهش زمان ترمیم
تعویض پانسامن بدون درد
Article number

مواد شناخته شده با خاصیت آلرژن پایین

Size

Pcs/Pack

®Prontosan

منطبق با سایر پانسامنها

400484

24

40 ml

400403

1

350 ml

Bottle

Pod

قابلیت مصـرف تا  8هفته پس از باز کردن درب محلول

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
آمادهسازی بستـر زخم

نکات و تذکرات:
قاعــده کلــی زخمهــا بــه ایــن ترتیــب اســت کــه بــا
محلــول® Prontosanشســته و پــاک شــوند Gel .و   Gel xتــا
تعویــض بعــدی پانســان در زخــم باقــی مــی ماننــد و ایــن امــر
منجــر بــه طوالنــی شــدن اثــر آنهــا مــی شــود.

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                                                                                                                  

کاهش زمان ترمیم

اندیکاسیون هر ژل

تعویض پانسامن بدون درد

Prontosan® Wound Gel X
250 g tube

ویسکوزیته باال

مایع

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

زخمهــای تونلــی عمیــق و کوچــک ماننــد:
زخمهایــی کــه دستـــرسی بــه آن دشــوار اســت
سوختگی درجه  1و 2

برای مصارف بیشتـر
زمانــی کــه
رقیــق باشــد

Prontosan® Gel X

10

30 ml Pod

خیلــی

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

از بین بردن بیوفیلم و پیشگیری از آن

مادامیکــه بافــت نکروتیــک و اســاف بصــورت بهینــه توســط محلــول ®Prontosan
برداشــته مــی شــود ،ضـــرورت دارد کــه در ابتــدا کراســت (پوســتههای) حجیــم و
ضخیــم بـرای مــدت زمــان طوالنــی مرطــوب نگــه داشــته شــوند تــا بــه ســهولت از بیــن
بروند،ایــن امــر مهــم توســط  Gelو  Gel Xمحقــق میشــود.

Prontosan® Wound Gel

                                                                             
کاربرد
   
انتخــاب بیــن  Prontosan® Wound Gelو  Gel Xامــکان کار بــرد ســطح گستـــرده در زخمهــای
ســطحی و همچنیــن زخمهــای عمقــی را فراهــم میکنــد.

جلوگیری از عفونت

Article number

مواد شناخته شده با خاصیت آلرژن پایین

Size

Pcs/Pack

Prontosan® Wound Gel

منطبق با سایر پانسامنها

400505

1

30 ml

400517

1

50 g

Prontosan® Wound Gel X

قابلیت مصـرف تا  8هفته پس از باز کردن درب محلول

400508

1

250 g

Prontosan® Wound Gel X

موارد مصـرف کم
ترکیبات0.1 % Polyaminopropyl Biguanide (Polihexanide), Betaine Surfactant, :
Purified Water, Glycerol, Hydroxyethylcellulose

Ebtekar Tose’e Darman Co.

Ebtekar Tose’e Darman Co.
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Braunovidon® Ointment | Braunovidon® Ointment Gauze

®Braunol

پامد برانوویدون /پامد گاز

ضدعفونیکننده پوست ،مخاط و زخمها

آمادهسازی بستـر زخم

کاربرد آسان و سـریع:
گاز پــاد برانوویــدون کاربــرد عملــی و آســانی دارد و همچنین
مقــدار اســتانداردی از مــادهی موثــره را بــر روی زخــم فراهــم
میکند .

نکات کاربردی                                                   :
رنــگ قهوهایــی نشــانگر مناطقــی اســت کــه قبــا ضــد عفونـی   
شــدهاند                                                              
طیف گستـرده از تاثیر محصوالت رقیق شده                   
اثرگذاری سـریع در ظرف  15ثانیه و تاثیر طوالنی مدت    

موارد کار
برد                                                                             میــان مـواد ضــد عفونیکننــده و ضــد میکروبــی Povidone-iodine ،هنــوز موقعیــت خــود بـرای
در
درمان ضد عفونی کنندهی زخم های عفونی پوست:
اهمیــت پایــدار در پزشــکی و دامپزشــکی روزمره را حفــظ کرده اســت ،محصــوالت Povidone iodine
هنــوز هــم وســیع تریــن طیــف ضــد میکروبــی بــاال را بــه همـراه ایجــاد مســمومیت پاییــن در عملکرد
تروماتیک                                                                                                                     ــی به نـــایش میگــذارد.
بالین
زخم های
آخریــن فرموالســیون  iodineماننــد برانــول ،هــان اثــر بخشــی بالینــی را بــا حــذف مشــکل سـ ّمیت
زخمهای بعد از
عمل                                                                       ـان میدهــد .مطالعــات ،برتــری برانــول را نســبت بــه دیگــر ضــد عفونــی کنندههــا در ارزیابیهــای
نشـ
عملکــرد ضــد میکروبــی در برابــر  ، MRSAقارچهــا ،ویروسهــا ثابــت کردهانــد و محبوبتریــن ضــد
زخم های مزمن
عفونیکننــده جهــت ریشــه کنــی اســپورها میباشــد.
 (زخم های وریدی ،دیابتی و فشاری) 

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
فرموالســیون بــدون چربــی پــاد برانوویــدون بــا اکثـــر پانســانهای زخــم بــه جــز
پانســانهای حــاوی نقــره ســازگار میباشــد.

ویژگیهای فوم برانول
کاربرد منحصـر به فرد فوم برانول                        
مقرون به صـرفه                                              
کاربرد تـمیز و دقیق حتی روی سطوح الیهای پوست                                                                
                                                                                                                  

®
®

1

30 ml

1

100 ml

1

200 ml

1

250 ml

1

500 ml

1

1,000 ml

1

5L

1
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

ترکیبات7.5 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

12

1

20 g
100 g

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

Ebtekar Tose’e Darman Co.

Ebtekar Tose’e Darman Co.
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Prontosan® Wound Spray

®Lavasept

درمان ضد عفونی کنندهی عفونت استخوان و بافت نرم

آنتی سپتیکی برای شستشو ،پاک کردن و مرطوب کردن
زخمهای عفونی حاد و مزمن                               :
زخم های تروماتیک                                          
زخم های بعد از عمل                                         
زخم های مزمن ( زخم های وریدی ،دیابتی یا فشاری)
                                                   
                                                                                                                  

آمادهسازی بستـر زخم

نکات کاربردی:
قبــل از اســتفاده از اســپری زخــم پرونتوســان باقــی مانــدهی
صابــون ،پــاد ،روغــن یــا دیگــر مــواد پــاک کننــدهی زخــم را
بــه خوبــی شستشــو دهیــد.

قابلیت دستـرسی:
محلولالواسپت تنها در سوئیس موجوداست              .
کنسانتـره الواسپت تنها در آلـامن و سوئیس موجود است    .

موارد کاربرد                                                                             
درمان ضد عفونی کننده ی زخم های پوستی عفونی

پاک کردن و مرطوب نـمودن زخمها و سوختگیهای سطحی

الواســپت حــاوی پلــی هگزانایــد و ماکــروگل  4000میباشــد و محلــول ضــد عفونیکننــده بـرای
درمــان موضعــی زخمهــای عفونــی و بــه عنــوان پروفیالکســی و درمــان حامیتــی عفونتهــای
اســتخوانی و بافــت نــرم میباشــد .در صورتــی کــه نشــانهای از عفونــت زخــم وجــود داشــته
باشــد ،درمــان فــوری حائــز اهمیــت مــی باشــد .بــه عــاوه کاربــرد آنتــی بیوتیکهــای سیســتمیک
و در صــورت نیــاز دخالــت جراحــی بــه هم ـراه اســتفادهی موضعــی از محلــول ضــد عفونــی
کننــدهی کارآمــدی همچــون الواســپت بــه شــدت توصیــه میگــردد.
ویژگیها
ضدعفونیکنندهیموضعی که شامل پلی هگزاناید ( )PHMBمیباشد                                                 .
تاثیر باکتـریایی با طیف گستـرده در مقابل باکتـریها و قارچها ،شامل میکروبهای مشکل ساز
Staphylococci, Enterococci, Pseudomonas aeruginosa and
در بهبود زخم به خصوص:

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
اســپری زخــم پرونتوســان را بــه طــور کامــل روی ســطح زخــم و اطـراف آن اســپری کنید .بدیــن صورت
ریســک عفونــت کاهــش یافتــه و شــرایط درمــان مطلــوب ایجــاد میگــردد .زخــم را بــا یک پانســان
پوشــش دهیــد .دلـــمهها و پانســانهای خشــک شــده را میتـوان بــا اســپری مرطــوب نـــمود تــا بــه
ســهولت برداشــته شــوند و از ایجــاد درد در هنــگام جــدا ســازی جلوگیــری شــود  .
مزایا

intestinal bacterial such as Escherichia coli

مزایا    
اثر باکتـری کشی باال با تحمل بافتی خوب و انطباق زیستی      
مواد شناخته شده با پتانسیل آلرژنیک پایین                  
میتواند تا رسیدن به دمای بدن گرم شود
سازگار با پانسامنهای متداول زخم  

جلوگیری از عفونت زخم                                         
کمک به ترمیم زخم                                               
جلوگیری از ایجاد بافت اسکار                                   
پیشگیری از آلودگی های                               MDRO
کاهش درد                                                       
استعامل بدون درد

®

1

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

®

400565

®

ترکیباتLavasept® Concentrate: Polihexanide, Macrogolum 4000 10 mg/ml, Aqua:
Lavasept® Solution:
Polihexanide, Macrogolum 4000 0.02 mg/ml,
Solution Ringer
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20

75 ml

ترکیباتPurified Water, Betaine Surfactant, 0.1 % Polyaminopropyl Biguanide :
)(Polihexaide

Ebtekar Tose’e Darman Co.

Ebtekar Tose’e Darman Co.
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زخمهای تکروتیک خشک

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

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

Ebtekar Tose’e Darman Co.

زخم های نکروتیک تا فیبـرینی
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Ebtekar Tose’e Darman Co.

زخمهای نکروتیک با ترشحات متوسط

زخمهای نکروتیک تا فیبـرینی

زخمهای نکروتیک اسالفی

برداشتـن اسالف و نکروز.
آسـان ،موثـر ،بـدون درد

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

17

Askina® Gel

هیدروژلی برای دبریدمان اتولیتیک

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

 Askina® Gelهیــدروژل استـــریل ،ویســکوز و شــفاف میباشــد .ایــن ژل بســته بــه
شــرایط زخــم ،بافــت نکروتیــک خشــک را آبرســانی مجــدد مینـــاید .جهــت بهبــود
دبریدمــان در زخمهــای خشــک و یــا جــذب ترشــحات زخمهــای اســافی مناســب
اســت .ژل آســکینا بــا حفــظ رطوبــت مناســب دربستـــر زخــم رونــد ترمیــم طبیعــی را
فراهــم میکنــد.

زخمآمپوتــه :بافــت نکروتیــک و فیبـــرینی مشــاهده میشــود .دبریدمــان مکانیکــی حتــی بــا
اســتفاده از ضــد دردهــای قــوی بســیار دردنــاک میباشــد.
آسکینا ژل در یک الیهی ضخیم با کاربردی آسان و بدون درد استفاده شده است.
ژل با فیلم پلی اورتان شفاف. Askina®Derm :
پــس از یــک هفتــه درمــان(  3بــار اســتفاده) از  Askina® Gelمناطــق نکروتیــک ســیاه جــدا
شــده و فیبـــرینها بــه راحتــی برداشــته شــده اســت بافــت گرانولــه شـــروع بــه ظاهــر شــدن
مینـــاید.
مــورد انجــام شــده توســط دکتـــر الزارت ،دپارتـــان پزشــکی عــروق ،بیامرســتان ســنتژوزف،
پاریــس ،فرانســه

نحوهی عملکرد هیدرو ژل

کاربرد آسان تنها با یک دست در هر وضعیتی

هیدروژلهــا توانایــی خاصــی در انطبــاق بــا محیــط خــود دارنــد و
میتواننــد زخــم را هیدراتــه کننــد یــا اگــزودا را جــذب کننــد .آنهــا
دبریدمــان بافــت نکروتیــک و فیبـــرینی و دیگــر مــواد مــرده را تســهیل
مینـــایند.

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                                                         

001419 S

5

15 g

001419 N

10

15 g

 Askina® Gelدر زاویه  90درجه تا  18ساعت ثابت می ماند.

ترکیبات:

18
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Ebtekar Tose’e Darman Co.
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Askina® Sorb

پانسامن آلژینات بسیار جاذب

تثبیت پانسامن
  اســتفاده از یــک پانســان ثانویــه ماننــد ،Askina® pad ،یــا
 Askina® foamاگــر ترشــحات زخــم زیــاد باشــد.

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

 :Askina® Sorbیــک پانســان استـــریل اولیــهی زخــم میباشــد کــه حــاوی %85
آلژینــات کلســیم و  %15کربوکســی متیــل ســلولز ( )CMCاســت .در تـــاس بــا اگــزودای
زخــم بــه ســـرعت بــه حالــت ژل در میآیــد کــه در نتیجـهی یــک تبــادل یونــی (بیــن
یونهــای کلســیم موجــود در پانســان و یونهــای ســدیم موجــود در زخــم) میباشــد
تــا تشــکیل یــک ژل نــرم مرطــوب را بدهــد کــه منجربــه ترمیــم زخــم گــردد           .

زخم های نکروتیک تا فیبـرینی

  استفاده از باند یا چسب برای تثبیت بهتـر

 1مثال کاربردی از Askina® Sorbنواری
زخــم عمقــی بــا ترشــحات زیــاد ،پانســان مســتقیام بــه داخــل حفــره فــرو بــرده شــده؛ زخــم
نبایســتی خیلــی محکم بســته شــود.
 3پانســان بــه صــورت یکپارچــه بــدون بــه جــا گذاشتـــن باقــی ماندهایــی در ســطح زخــم
برداشــته میشــود.
 4ساختار فیبـرهای آلژینات و CMC

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

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

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

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 +بــه عنــوان یــک پانســان اولیــه محســوب
میشــود امــا در مــواردی کــه نیــاز بــه جــذب زیــادی داریــم
روی پانســانهای دیگــر قــرار میگیــرد ،درصــورت لــزوم
پانســانهای متعــددی را بــه تعــداد کــم بــه منظــور پوشــش
مناطــق وســیع میتــوان روی هــم گذاشــت .در زخمهــای
عمیــق ،زخــم را محکــم نبندیــد چـرا کــه ایــن پانســان همزمــان
بــا جــذب اگــزودا اندکــی بــزرگ میشــود .

کاربرد بالینی :زخم وریدی پا
 1زخمی با ترشحات زیاد و قرمزی و ورم در اطراف بافت
 2اســتفاده همزمــان  Askina® Absorb +بــا درمــان کمپرســی  :ایــن پانســان بــه طــور موثــر مقــدار
زیــادی از ترشــحات و دبریسهــا را جــذب نـــموده اســت.
 3جذب عمودی بدون  macaretionلبههای زخم
 4بعــد از گذشــت 12روز ،ســطح زخــم و ورم اط ـراف بــه طــور قابــل مالحظ ـهای کاهــش یافتــه،
بافــت اپیتلیــزه در حــال پیشـــرفت اســت.
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 +یــک پانســان فــوق جــاذب میباشــد کــه میتوانــد ترشــحات
فـراوان زخــم و باکتـــری هــا را در خــود نگــه دارد .ایــن محصــول حــاوی یــک پــد داخلی
ســاخته شــده از فیبـــرهای پلیمــری قــوی نگهدارنــده آب میباشــد کــه در یــک کیسـهی
بیرونــی بافتــه نشــده قـرار گرفتــه اســت .در هنــگام تـــاس بــا زخــم متـــرشح تبدیــل به
مایــع میشــود و یــک ژل نــرم و منعطــف را ایجــاد میکنــد کــه بــه تـــمیز کــردن زخــم
و حفــظ محیــط مرطــوب زخــم کمــک میکنــد.

ظرفیت باالی حفظ اگزودا (بدون اثر اسفنجی)
پانسامن مناسب جهت درمان کمپرسی و
عدم  macerationلبههای زخم

پانسامنهای اشباع شده

به سطح زخم نـمیچسبد
پانسامنسطح زخم نـمیچسبد
بدون ریزش مواد فوق جاذب از داخل به

تغییر شکل زیاد

تغییر شکل مختصـر

سخت ،انعطاف پذیری پایین

نرم و انعطاف پذیر

جذب پیوسته و تدریجی بدون کاهش اثر بخشی ژل تشکیل شده
نرم و انعطافپذیر حتی در زمان اشباع

22

Askina® Absorb +

Ebtekar Tose’e Darman Co.

Ebtekar Tose’e Darman Co.

فرآینــد جــذب تدریجــی و یکنواخــت بــه جــذب و نگهداشتـــن مقادیــر زیــادی از اگــزودا کمــک
میکنــد .تأثیــر بــدون  :Gel Lockایــن پانســان حــاوی پــودر نـــمیباشد و ژل اطــراف ذرات
تشــکیل نـــمیشود بنابرایــن رونــد جــذب مختــل نـــمیگردد و ذرات داخلــی خشــک باقــی میمانــد   .

3331010

10

10 x 10 cm

3331210

10

10 x 20 cm

3332005

5

20 x 20 cm
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زخمهای فشاری

زخمهای شـریانی و وریدی پا

زخمهای جراحی
زخمهای دیابتی

زخمهای تروماتیک

سوختگیهای درجه دو

مدیریت موثر اگزودا
زخمهای فیبـرینی تا گرانوله

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 Foam Border

کاربرد آسان ،بدون نیاز به تثبیت              
انطباق خاص در مناطقی که پانسامن کردن سخت
میباشد.
فیکس کردن مطمئـن پانسامن به علت لبههای چسبنده      .
الیهی خارجی نسبت به هوا و تبخیر آب بسیار نفوذ
پذیر است.
محافظت خوب در برابر نیروهای سایشی و برشی.

Askina® Foam Sacrum

فرم پانسامن منطبق با ناحیهی ساکروم.
مناسب برای محافظت از پوست بیامرانی که دچار
بیاختیاری ادرار و مدفوع هستند        .

Askina®Trachea

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

زخمهای حفرهای

Askina® Foam Cavity

Askina Cavity Strips
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طراحی مناسب جهت زخمهای حفرهای    
قابلیت جذب باال
تعویض بدون تروما
          

استفاده آسان       
مناسب زخم های تونلی و سینوسی کوچک.

25

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      

Askina® Foam | Askina® Foam Cavity | Askina® Cavity Strips
پانسامنهای فوم آب دوست

نکات کاربردی:
جهــت تثبیــت  Askina® Foamاز چســب یــا بانــد یــا
یشــودAskina® Foam .
بانــداژ فشــاری اســتفاده م 
همچنیــن میتوانــد بــه عن ـوان پانســان ثانویــه ب ـرای
زخمهــای پــر ترشــح همـراه بــا  Askina® sorbاســتفاده
شـــود و یــا زخــمهـــای  عمیـق    کــه   Askina® sorbیــا
 Askina® foam cavityدر داخــل آن قــرار دارد را
پوشــش دهــد.

  زخمهای دیابتی پا    
  سوختگی درجه یک و دو

  زخمهای تروماتیک

موارد مصـرف Foam cavity

  زخمهای حفرهای عمیق با ترشحات زیاد

موارد مصـرف Cavity Strips

Askina® Foam

پانسامن فوم غیر چسبندهی دو الیه:
  الیـهی فــوم پلیاورتــان آبدوســت نــرم بــا قابلیــت تنفســی و ظرفیــت بــاال در کنتـــرل
اگزودا
  فیلــم پل یاورتــان محافــظ شــفاف نــازک کــه از ورود آب و باکتـــری بــه بستـــر زخــم
جلوگیــری میکنــد.

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

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

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                                                                                                                               

 1اســتفاده از  Askina® Foamبــر روی یــک زخــم ســطحی بــا ترشــحات زیــاد :کنتـــرل جــذب اگــزودا از
الیـهی خارجــی پانســان
 2مقدار زیادی از اگزودا جذب شده :جذب عمودی بدون  macerationلبههای زخم              
 4 3اســتفاده همزمــان از دو پانســان جــاذب بــه منظــور پوشــش یــک زخــم عمقــی پــر ترشــح
()Askina® Foam cavity and Askina® Foam

Askina® Foam cavity and Askina cavity strips

ســاختار و مــواد تشــکیل دهنــده ایــن پانســانها مشــابه  Askina® Foamمیباشــد بــدون
الیـهی خارجــی پلــی اورتــان .ایــن شــکل خــاص ظرفیــت جــذب اگــزودا را بــاال میبــرد و امــکان
اســتفاده از ایــن پانســانها را در زخمهــای حفــرهای بــا ترشــحات زیــاد و همچنیــن زخمهــای
سینوســی کوچــک فراهــم میکنــد.
طراحی ایدهآل فوم Askina® Foam

ســاختار خــاص ســلول بــاز  Askina Foamاجــازه میدهــد
کــه جــذب اگــزودا بــه صــورت عمــودی و خیلــی ســـریع
صــورت بگیــرد ،بــدون ریســک ایجــاد بافــت گرانولــه جدیــد
در داخــل پانســان    .

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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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
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Askina® Heel

پانسامن پاشنهی هیدرو سلوالری

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

  

 :Askina® Heelیــک پانســان فــوم غیــر چســبندهی دو الیـ ه متناســب بــا آناتومیــک
پاشــنه کــه شــامل یــک نــوار فومــی و دو گیــره چســبنده اســت کــه اجــازه میدهــد
پانســان حتــی در موقــع حرکــت ســـر جایــش ثابــت باقــی بـــاند.

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  4قــوزک پــا پوشــانده شــده اســت همچنیــن پانســان را میتـوان بــا جــوراب فشــاری
فیکــس کرد                           
فوم تعدیلکننده فشار :جلوگیری از ایجاد زخمهای فشاری

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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Ebtekar Tose’e Darman Co.

Ebtekar Tose’e Darman Co.

7240103

3

Surface= 225 cm

7240105

5

Surface= 225 cm
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Askina® Foam Border | Askina® Foam Sacrum | Askina® Trachea
پانسامنهای فوم آبدوست

نکات کاربردی:
 :Askina® Foam Borderکاربــرد آســان بــدون نیــاز
بــه فیکســاتور ،طراحــی خــاص ب ـرای مناطقــی از بــدن کــه
پانســان کــردن دشـوار اســت مثــل آرنــج و زانوهــا و قــوزک                                     
 :Askina® Foam Sacrumمیتوانــد بــرای پیشــگیری از
زخــم فشــاری و محافظــت پوســت بیــاران دارای بیاختیاری
ادرار و مدفــوع اســتفاده شــود               .

موارد مصـرف :Askina® Foam Border

  برشهای جراحی   
  زخمهای سوختگی درجه یک و دو
   زخمهای تروماتیک
   زخمهای شـریانی و وریدی پا

Askina® Foam border and Askina® Foam sacrum

پانســانهای فــوم آب دوســت متشــکل از فــوم پلیاورتــان بــا ظرفیــت جــذب بــاال
و امــکان تبخیــر در تـــاس بــا ســطح زخــم ،الیـهی خارجــی فیلــم پلــی اورتــان مقــاوم
در برابــر نفــوذ آب و باکتـــری کــه در ســطح خارجــی فــوم گستـــرده شــده تــا الیههــای
چســبنده را ایجــاد کنــد                                         .
 :Askina® Foam borderپانســان فــوم دو الیــهای مربــع جهــت مناطقــی کــه
پانســان ســخت میباشــد                         .
 :Askina® Foam sacrumبــا شــکل مثلثــی مناســب بــرای ناحیــهی ســاکروم و
محافظــت از آســیب پوســتی ناشــی از فشــار و بیاختیــاری ادرار و مدفــوع.
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زخمهای فیبـرینی تا گرانوله

زخمهایی با ترشحات متوسط
زخم بستـردرجه یک تا چهار                                                              
  زخمهای دیابتی پا                                                                                                                                

نـمونه ی بالینی پانسامن                                                                         
 Askin®Foam Border 1 2برای مناطقی از بدن که پانسامن کردن دشوار است قابل استفاده  
میباشد :تروما آرنج
                                                                        
   3استفاده از  Askina® Foam Borderدر زخم با ترشح متوسط روی قسمت پایینی بازو
 Askina® Foam Sacrum   4جهت زخم فشاری ساکروم استفاده شده است.
      
 :Askina® Tracheaپانســان
فــوم آب دوســت بــا شــکاف
دایــرهای مناســب ب ـرای اط ـراف
تراکئوســتومی ،درن و اســتوما.

طراحی خاص برای مناطقی از بدن که پانسامن کردن دشوار است.
ظرفیت جذب و نگهداری اگزودای بسیار باال.
فرمول چسبندگی خاص :کاربرد آسان ،تعویض آسان بدون آسیب بافتی.
الیهی خارجی نسبت به هوا و تبخیر آب بسیار نفوذ پذیر است.
محافظت خوب در برابر نیروهای سایشی و برشی.
کنتـرل جذب ترشحات از الیهی خارجی.

Ebtekar Tose’e Darman Co.

Ebtekar Tose’e Darman Co.

Size overall dressing | foam island

Askina Foam

7231610

10

16 cm x 16 cm | 10 cm x 10 cm

Border

7228205

5

18 cm x 20 cm | 14 cm x 16 cm

Sacrum

7248510

10

9.5 cm x 8.5 cm

Askina Trachea
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زخم های فشاری

زخمهای شـریانی و وریدی پا

زخمهای دیابتی

زخمهای جراحی

زخمهای تروماتیک

سوختگیهای درجه دو

زخمهای حاد سطحی

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®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           

زخمهای گرانوله تا اپیتلیزه

Askina®SilNet

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

Askina® Transorbent Sacrum
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گرافتهای پوستی  

آسان ،مطمئـن و نرم
زخمهای گرانوله تا اپیتلیزه

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

      
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                 

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

نکات کاربردی:
 Askina® SilNetمیتوانــد بــا پانســانهای ثانویــه زیــر
اســتفاده شــود:
    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 ســطح زخــم بگذاریــد و الیـهی شــفاف ثانویــه را بــه آرامــی  بــر
داریــد                                                                        .
 3پانسامن ثانویهی جاذب مناسب مانند  Askina® Foamبه کار ببـرید.
   4نحوهی عملکرد  :Askina® SilNetساختار متخلخل آن اجازه میدهد ترشحات بدون
احتامل  macerationبه سمت پانسامن ثانویه حرکت کند  .

 Askina® SilNetاز مــادهی بیبافــت منعطــف ســاخته شــده کــه هــر دو طــرف
آن بــا الیـهی ســیلیکونی نــرم پوشــانده شــده اســت کــه ایــن الیــه در تـــاس بــا زخــم
میباشــد .ایــن پانســان بــا ســطح زخــم تطابــق پیــدا میکنــد و بــه طــور کامــل بــه
پوســت اطــراف میچســبد                                                                  .
محــل زخــم در هنــگام تعویــض پانســان از آســیبهای مکانیکــی در امــان اســت
بنابرایــن  Askina® SilNetترومــای مرتبــط بــا تعویــض را بــه حداقــل میرســد.

غیر چسبنده :محافظت از بافت گرانولهی شکننده
تعویض بدون تروما
انتقال عمودی اگزودا
نرم و راحت
Size

متناسب با درمانهای موضعی درمان فشار منفی
قابلیت قرار گیری از هر دو طرف بر روی زخم
حساسیت پایین
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زخمهای گرانوله تا اپیتلیزه

چسب سیلیکونی نرم                                             :
 Askina® SilNetاز ســیلیکون نــرم ســاخته شــده کــه تثبیــت مطمئنــی را ایجــاد میکنــد ،بــر خــاف
چسـبهای آکریلیــک ســنتی در هنــگام تعویــض بــه ســلولهای اپیــدرم آســیبی وارد نـــمیکند.

Ebtekar Tose’e Darman Co.

Ebtekar Tose’e Darman Co.

5195710

10

5 cm x 7.5 cm

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

Askina® SilNet
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Askina® DresSil | Askina® DresSil Border | Askina® DresSil Sacrum
پانسامن فوم با چسب سیلیکونی
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® DresSilیــک پانســان خــود چســب اســت کــه یــک ســمت آن چســب
ســیلیکونی نــرم و در ســمت دیگــر یــک فیلــم ضــد آب قابــل نفــوذ در برابــر بخــار
میباشــد .ایــن پانســان ظرفیــت جــذب بــاالی فــوم را بــا چســب ســیلیکونی نــرم کــه
در تـــاس بــا زخــم مــی باشــد ترکیــب میکنــد.

 Askina® DresSil Borderســاختاری مشــابه  Askina® DresSilدارد بــا یــک الیــهی حاشــیهایی
1/5سانتیمتـــری چســبنده کــه بـرای پوشــش مطمئـــن تــر زخــم ایجــاد شــده اســت .بــه خصــوص بـرای
مناطقــی کــه پانســان آنهــا دش ـوار اســت یــا مناطــق متحــرک (زانوهــا ،آرنــج ،تــا شــدگیهای پوســت) 
مناســب اســت.
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  .

چسبندگی نرم و مالیم
حداقل آسیب بافتی هنگام تعویض پانسامن

 Askina® DresSil Borderهمچنین یک طراحی ویژه  برای ناحیهی ساکروم داردAskina® DresSil Sacrum :

ظرفیت جذب باال
کاربرد آسان

ساختار Askina® DresSil

 :1فیلــم محافــظ پلیاورتــان :غشــاء بــا نفــوذ پذیــری
بــاال کــه مانــع ورود باکتـــری و آب اسـت                           
 :2الیـهی فــوم آب دوســت :نــرم و قابــل انعطــاف بــا
ظرفیــت جــذب بســیار بــاال                                                 
 :3الیـهی چســبندهی ســیلیکونی :چســبندگی مطمئـــن
بــه اطــراف زخــم ،بــدون آســیب بافتــی در هنــگام
تعویــض ،الیــهی ســیلیکونی متخلخــل کــه اجــازهی
عبــور ترشــحات بــه ســمت الی ـهی فــوم را میدهــد.
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قابل انطباق با نواحی برجسته و دشوار
قابلیت برش به شکل دلخواه
ارتقاء راحتی بیامر
حساسیت پایین

Ebtekar Tose’e Darman Co.

Ebtekar Tose’e Darman Co.
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Askina® Transorbent® Border | Sacrum | Askina® Touch

Askina® Transorbent
فوم حاوی هیدروژل خشک

نکته                                                      :
Askina® Transorbentضد آب میباشد.

در یــک مطالعــهی مقایســهایی بــه صــورت رنــدوم
 120بیــار مبتــا بــه زخــم فشــاری بررســی شــدهاند،
 Askina® Transorbentدر مقایســه بــا پانســان
هیدروکلوئیــد  %57کاهش ســطح زخم بیشتـــری نشــان
داد بــدون بــه جــا گذاشتـــن باقــی ماندهایــی 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

از ویژگیهــای ثبــت شــدهی تکنولــوژی هیــدروژل خشــک ایــن اســت کــه فرآینــد جــذب بــی نظیــری
را ایجــاد میکنــد .در طــی ایــن فرآینــد ترشــحات از ســطح زخــم خــارج شــده و در پانســان بــه دام
میافتــد ،بدیــن ترتیــب رطوبــت اضافــی را جــذب مینـــاید.
   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

 :1الیـهی پلــی اورتــان نــازک نفــوذ ناپذیــر نســبت بــه مایعــات
و باکتـــریها بــا قابلیــت تبخیر                                  .
 :2الیـهی فــوم بــا داشتـــن قابلیــت تبخیــر پانســان را نــرم و
راحــت نگــه م ـیدارد                            .
 :3الیــهی هیــدروژل خشــک ،جــذب اگــزودا و حفــظ یــک
محیــط مرطــوب در بستـــر زخــم ،تبخیــر اگــزودای اضافــه از
طریــق فــوم و الی ـهی فوقانــی                            .
 :4الیـهی چســبنده بــه پوســت سالـــم و خشــک اطـراف زخــم
میچســبد امــا بــه ســطح زخــم نـــمیچسبد                               .

 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

0072786 R

10

5 cm x 7 cm

0072715D

5

17 cm x 17 cm | 13 cm x 13 cm

0072789 U

5

Size
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Askina® Transorbent® Sacrum

                                                                             
 Transorbent®Borderو  Askina® Touchدارای الیههای پانسامنی مشابه و دارای مزیتهای
 Askina® Transorbentمیباشــد .لبـهی پلــی اورتــان چســبنده ،ایمنــی بیشتـــری را در طــی زمــان
پوشــش زخــم ایجــاد میکنــد        .
 :Transorbent® Borderمنطبق با مناطقی از بدن که پوشش آن سخت است                  
 :Transorbent® Sacrumشکل مثلثی ایدهآل جهت ناحیهی ساکروم                                                                      
: Askina® Touchایــن پانســان ســاختارش مشــابه  Transorbentو غیــر چســبنده میباشــد.
ایــدهآل جهــت زخــم هایــی بــا پوســت شــکننده.

زخمهای گرانوله تا اپیتلیزه

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

پانسامنهای فوم با الیهی هیدروژلی خشک و لبههای چسبنده یا غیر چسبنده

Askina Transorbent

10 cm x 10 cm

0072720E

5

0072790 V

5

15 cm x 15 cm

0072795Z

3

16 cm x 18 cm | 12 cm x 14 cm

0072791 W

5

20 cm x 20 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

Ebtekar Tose’e Darman Co.

Ebtekar Tose’e Darman Co.

24 cm x 24 cm | 20 cm x 20 cm
Sacrum

Askina Touch
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Askina® Hydro

®Askina® THINSite

پانسامن جاذب نازک با تکنولوژی هیدروژل خشک

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

پانســانهای®  Askina® THINSiteب ـرای سیســتم
انتقالــی غیــر تـــاسی بــه کار بــرده میباشــد.
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                                                        
    

پانسامن هیدرو کلوئید

®  Askina® THINSiteیــک پانســان بســیار نــازک و راحــت مــی باشــد .ایــن پانســان بــا طراحــی
انعطــاف پذیــر خــود میتوانــد جایگزینــی مناســب بـرای پانســان هــای ضخیــم بــا نیروهــای جذبــی
باشــد .فرمــول پیشـــرفته هیــدروژل خشــک امــکان کنتـــرل جــذب و مدیریــت طوالنی مدت ترشــحات
را فراهــم مــی کنــد                   .
   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        

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

 Askina® Hydroیــک پانســان هیدروکلوئیــد نســل جدیــد میباشــد بــا ظرفیــت جــذب قــوی و
طوالنــی مــدت و چســبندگی مناســب بــدون بــه جــا گذاشتـــن باقــی ماندهایــی در بستـــر زخــم .ایــن
پانســان شــامل ( Psyllium Huskپســیلیوم) میباشــد کــه ظرفیــت جــذب را تقویــت میکنــد ،بــا
باکتـــری هــای زخــم بانــد میشــود و بــوی بــد زخــم را کاهــش میدهــد.

زخمهای گرانوله تا اپیتلیزه

ظرفیت فوق جاذب پانسامن
طــی مقایســهی پنــج روزه پانســانهای
® Askina® THINSiteترشــحات بســیار
بیشتـــری را نســبت بــه هیدروکلوئیدهــای
نــازک و ضخیــم رقیــب جــذب کردهانــد
تـــامی ایــن شــواهد دال بــر توانایــی
بینظیــر هیــدروژل در مدیریــت ترشــحات
در زمــان پوشــش زخــم میباشــد.

Size
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Size

Askina THIN Site

0072889U

5

10 cm x 10 cm

F72048

5

10 cm x 10 cm

0072888T

10

10 cm x 10 cm

F72041

10

10 cm x 10 cm

0072885P

16

10 cm x 10 cm

F72044

5

15 cm x 15 cm

0072890V

5

15 cm x 15 cm

F72045

10

15 cm x 15 cm

0072894V

10

15 cm x 15 cm

5

20 cm x 20 cm

0072891W

5

20 cm x 20 cm

10

10 cm x 18 cm

F72047

Ebtekar Tose’e Darman Co.

Ebtekar Tose’e Darman Co.

Askina Hydre
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Askina® Derm

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
                                                         
    

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.

 :Askina® Bioﬁlm® Transparentپانســان هیــدرو کلوئیــد شــفاف استـــریل نــازک بـرای درمــان
زخــم مرطــوب بــا ظرفیــت جــذب اگــزودای باقــی مانــده       .
  طراحی نازک که با تـامم نقاط بدن تناسب دارد               .
   شفاف :کنتـرل بصـری زخم                                      
   کاربردی آسان                                                       
   در هنگام استحامم در جای خود باقی میماند.

موارد مصـرف
محافظت از زخم های بدون ترشح مانند:
                                                                          
   زخم فشاری درجه یک                                                              
   محلهای                                                                                                                                  Donor
   ساییدگیهای جزئی      
   سوختگیهای درجه یک  
    زخمهای جراحی   
    پارگیها

ترکیبات :

 Askina® Dermیــک پانســان فیلــم پلــی اورتــان شــفاف استـــریل اســت .ایــن محصــول تقریب ـاً
نفوذپذیــر بــوده و ب ـرای محافظــت از پوســت تــازه تشــکیل شــده مناســب اســت                                             .
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

  کربوکسی متیل سلولز سدیم                  
   پلی ایزوبیوتیلن                                      
   فیلم پلی اورتان

   1کاغــذ چاپــدار را از طــرف 2
    پانســان را روی محــل
چســبنده ی پانســان جــدا زخــم ق ـرار دهیــد در حالــی
کــه ن ـوار کنــاری چســب بــه
کنیــد.
زخــم باشــد پانســان را کــه
بــه زخــم چســبیده بــه آرامــی
فشــار دهیــد.
Size
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Askina Bioﬁlm Transparent

     3بــه آرامــی نــوار کنــاری 4
     بــا جــدا کــردن نوارهــای
را جــدا کنیــد و باقــی مانــده کنــاری در جهــت عالمــت هــا
پانســان را بــه پوســت رویـهی پالســتیکی را برداریــد.
خشــک اطــراف بچســبانید.

Size

F72090

10

10 cm x 10 cm

F72029

10

4.4 cm x 4.4 cm

F72091

5

15 cm x 15 cm

F72031

5

6 cm x 7 cm

F72097

10

15 cm x 15 cm

F72032

10

6 cm x 7 cm

F72095

10

5 cm x 20 cm

F72033

100

6 cm x 7 cm

F72092

5

20 cm x 20 cm

F72034

5

10 cm x 12 cm

F72098

10

20 cm x 20 cm

Ebtekar Tose’e Darman Co.

Ebtekar Tose’e Darman Co.

زخمهای گرانوله تا اپیتلیزه

روش استفادهی نو آورانه

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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زخمهای شـریانی و وریدی پا
زخم های فشاری

زخمهای دیابتی پا

زخمهای سوختگی درجه دو

محل Donor

عملکرد آنتی میکروبیال سـریع و طوالنی مدت
زخمهای عفونی

گرافت های پوستی

Askina®Calgitrol AG

   
زخم با ترشحات کم
زخم با ترشحات متوسط
   زخم با ترشحات زیاد
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
1

نکات کاربردی:
پانســان بــا ماتریکــس نقره (ســطح خاکستـــری تیــره) که در
تـــاس بــا زخــم اســت بــا یــک پانســان فیکســاتور مناســب
در جــای خــود ثابــت باقــی میمانــد .بعــد از برداشتـــن
پانســان زخــم ،زخــم را کامـاً تـــمیز کنیــد تــا باقــی مانــدهی
 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
  

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
Size

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

نحوهیعملکرد

Askina® Calgitrol® Ag
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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

 :Askina®Calgitrolیــک فرمــول ماتریکســی انحصــاری دارد کــه آلژینــات کلســیم و
آلژینــات نقــره را بــا  10درصــد آب ترکیــب میکنــد .در تـــاس بــا ترشــحات ،آلژینــات
ماتریکــس بــه یــک ژل نــرم تبدیــل میشــود و بدیــن ترتیــب یــون نقــره در بستـــر زخــم
آزاد میشــود                                                 .
 :Askina® Calgitrol®Agیــک پانســان بــا تکنولــوژی پیشـــرفته اســت کــه اثــر
بازدارندگــی یــون نقــره را بــا ظرفیــت جــذب بــاالی آلژینــات کلســیم و فــوم پلــی اورتــان
را در کنــار هــم قــرار میدهــد         .
 :Askina®Calgitrol®THINیــک الیـهی نــازک از ماتریکــس آلژینــات نقــره اســت .نــرم
و منعطف،ســازگار بــا زخمهــای عمیــق و مناطقــی از بــدن کــه پانســان دشــوار اســت.
ایــن محصــول میتوانــد بــا یــک پانســان ثانوی ـهی جــاذب ماننــد Askina® Foam
اســتفاده شــود.

3
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6211010 | 6211003

3 |10

10 cm x 10 cm

6211503 | 6211510

3 |10

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
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.

 :Askina®Calgitrol® Pasteیــک خمیــر بــا قابلیــت ســازگاری بــاال کــه دارای مقادیــر
مشــابه آلژینــات نقــره بــا پانســان ® Askina®Calgitrolنقــره میباشد.ســازگاری
بــاالی ایــن پانســان اجــازه میدهــد نزدیکتـــرین تـــاس میان یــون فعال نقره و بستـــر
زخــم ایجــاد شــود کــه ایــن خصوصیــت بســیار ارزشــمند بــوده و در درمــان زخمهــای
دشــواری ماننــد زخمهــای تونلــی و سینوســی و حتــی ســوختگیهای درجــه دو و
زخمهــای پــای دیابتــی مزیــت دارد.
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بدون نیاز به فعالسازی
کنتـرل مداوم برای محافظت باکتـریایی طوالنی مدت

B. Braun, Reports HOSP283A and HOSP2009 ,303
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1. Absorption of
exudate into
the matrix
+
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Na
Na
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+
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Paste
Intimate contact

Size
6241505

5

15 g

6241510

10

15 g

Askina Calgitrol Paste

Ag+
Ag

Ca
Alg

Ag

+

CFU: colony-forming units

Na

عدم تغییر رنگ پوستی

Ag

Na +

Na +

Ag

+

Ag

Ag

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

تا  7روز پس از باز شدن درب ،قابل مصـرف میباشد

Ag
Ag+

+
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Ca

Ag

3. Controlled and
sustained delivery
of ionic silver
A g+

+

Ca

Ag

Alg

Alg

                                                                        
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   

زخمهای عفونی

Ca

Ag

Ag

Ca

Ag

Ag

Ca
Alg

Ag

Ca

Ag

Ag

Ca

Ag

4

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

برداشتـن آسان با یک شستشوی ساده
Ca

3

خمیری با سازگاری باال برای تـامس مطلوب با بستـر زخم

حفظ رطوبت در محیط زخم
2. Swelling of the silver alginate
matrix and bond dissociation

1

Na +

Na +

Na +

Na +

Na

Wound bed

Skin

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.

Ebtekar Tose’e Darman Co.
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Askina® Pad | Askina® Pad S

Askina® Carbosorb
پانسامن شارکول

نکات کاربردی                                                   :
پانســانی کــه میتوانــد در زخــم هــای پــا بــا جــوراب
یــا بانــداژ و یــا چســب فیکــس شــود.

موارد مصـرف                                                                           
 Carbosorbمیتوانــد ب ـرای زخــم هایــی بــا ترشــح
کــم تــا زیــاد اســتفاده شــود ،همچنیــن در زخــم هــای
مزمــن ســطحی تــا عمقــی کــه عفونــت یــا بــوی بــد
مشــهود اســت                                                              .
   زخمهای وریدی پا                                                                                                                             

کمپرس جاذب بیبافت

نکات کاربردی                                                    :
 Askina®Padمیتوانــد بــه عنــوان پانســان ثانویــه
ب ـرای ســایر آســکیناها بــه کار رود                                            :

Askina® Gel, Askina® Sorb,
Askina® Cavity Strips,
Askina® Calgitrol Ag,
… Askina® Calgitrol THIN,

 Askina® Carbosorbیــک پانســان استـــریل و منعطــف اســت بــا یــک الیـهی ضخیم و جــاذب از
جنــس ریــون و ویســکوز بافتــه نشــده و یــک الیـهی پوششــی ذغــال فعــال بـرای جــذب باکتـــریها و
بوهــای نــا مطبوع                                                               .
 Askina ® Carbosorbظرفیــت جــذب محــدودی دارد :بــه تنهایــی فقــط در زخمهــای کــم ترشــح بد
بــو اســتفاده میشــود یــا بــه همـراه پانســانهای جــاذب دیگــر در زخمهایــی بــا ترشــحات متوســط
تــا زیــاد و بــد بــو.

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

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

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

 Askina®Padیــک کمپــرس استـــریل و غیــر چســبنده بــا قــدرت جــذب بــاال بـرای انـواع زخمهــای
ترشـحدار  
                                  
 Askina®Pad Sیــک کمپــرس بــا شــکاف باریــک ،استـــریل و غیــر چســبنده اســت کــه قــدرت جــذب
باالیــی را بـرای پوشــش درن هــا و تیوبهــای تغذیهایــی دارد .ایــن پانســان یــک شــکاف مرکــزی دارد
کــه بـرای اســتفاده جهــت تیوبهایــی کــه حداکثـــر  11میلیمتـــر ضخامــت دارد مناســب اســت و یــک
شــکاف باریــک بـرای پیچیــدن بــه اطـراف تیــوب.
ساختار سه الیهایی

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

9025006

10

10 cm x 10 cm

9024000

25

5 cm x 5 cm

Pad

9025070

12

10 cm x 10 cm

9024018

100

5 cm x 5 cm

9025014

10

10 cm x 20 cm

9024026

10

10 cm x 10 cm

9025078

12

10 cm x 20 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

Size

Askina Carbosorb

زخمهای عفونی

Size

Askina Pad

Pad S

Diameter of the central hole: 11 – 4.1 mm
for Ch. 30 – 9
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Askina® Barrier Film | Askina® Barrier Cream

®Linovera

ب هایپر اکسیژنه
محلول اسیدهای چر 

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.

نکات کاربردی                                                   :
® Linoveraرا روزانــه  2تــا  3بــار روی موضــع مــورد
نظــر اســپری کــرده ،بــه آرامــی مالــش دهیــد کــه پخش
گــردد تــا زمانــی کــه کامــا جــذب پوســت شــود .همراه
بــا  Askina® Heelاســتفاده میشــود جهــت مراقبــت
بهینــه از پاشــنهی پــا در مقابــل زخمهــای فشــاری

موارد مصـرف                                                                           

  جلوگیری و درمان زخم های فشاری درجه یک
  

® Linoveraیــک محلــول حــاوی اســیدهای چــرب هایپــر اکســیژنه اســت جهــت پیشــگیری و درمــان
زخــم فشــاری درجــه یــک .بــه علــت درصد بــاالی اســید لینولئیــک در آن ،خاصیــت ترمیمـیاش افزایش
م ییابــد .ترکیبــات گیاهــی موجــود در آن ماننــد   Aloe veraو   Centella asiaticaاثــر ویژهایــی بــر
محافظــت و ترمیــم زخــم 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

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

مواد تشکیل دهنده:
)Hyperoxygenated essential fatty acids (linoleic acid
Tocopherols
Aloe Vera
Centella Asiatica
Perfume

 Barrier ® Filmیــک محافــظ پوســتی شــفاف و قابــل تنفــس اســت کــه خیلــی ســـریع خشــک
میشــود .ایــن پانســان از پوســت سالـــم یــا آســیب دیــده در اثــر ادرار و مدفــوع ،چســب ،ترومــا و
اصطــکاک محافظــت میکنــد .اســتعامل آن کامــا بــدون ایجــاد ســوزش اســت.
             
   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 Creamبــه عن ـوان کــرم محافــظ بــا دوام در بیــاران بیاختیــار کــه در معــرض
آســیب رطوبــت ادرار و مدفــوع هســتند کاربــرد دارد .ایــن کــرم بــه طــور موثــری پوسـتهای خیلــی
خشــک را مرطــوب مینـــاید و همچنیــن میتوانــد اثــر محافظتــی بــر پوسـتهای در معــرض آســیب
بــه علــت تـــاس  طوالنــی مــدت بــا ترشــحات را داشــته باشــد.
                                           
    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

Size

Linovera

30 ml

GB | ES | PT | IT

Askina Barrier Film

468156

DE | CZ | PL | SK

4002801

Spray Bottle

468157
468155

467933

1

10

30 ml

Article number

Pcs/Pack

1

Size

28 ml

FR | NL | RU | DK

4002812

12

28 ml

FR | DE | NL | IT

4000105

5

1 ml

GB | ES | PT | IT

4000125

25

1 ml

Foam Swab

468161

DE | CZ | PL | SK

Askina Barrier Cream

468166

Tube

FR | NL | RU | DK

4112801

1

28 g

GB | ES | PT | IT

4112812

1

28 g

468159

DE | CZ | PL | SK

4119201

92 g

468162

FR | NL | RU | DK

4119212

92 g

468158

10

50 ml
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Ebtekar Tose’e Darman Co.

پوست در معرض خطر

468160
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محافظ پوستی قابل تنفس /محافظ رطوبتی و حامیتی

Tube

53
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)ابتکار توسعه درمان (اتود

2 واحد،11  پالک، خیابان بیست و پنجم، خیابان ابن سینا، یـوسف آباد،تهران
02189774422:   فکس02188554037 :تلفن
www.etodmed.com | info@etodmed.com

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

