
Sterils, neausts pārsējs, kas satur divus 
slāņus nātrija karboksimetilcelulozes, 
ir piesātināts ar 1,2% jonu sudraba (an-
tibakteriāls aģents), ir uzlabots ar eti-
lēndiamīntetraetiķskābes dinātrija sāli 
(EDTA) un benzetonija hlorīdu (BeCl), un 
to stiprina reģenerētas celulozes šķied-
ras. Pārsējs var absorbēt lielu daudzumu 
eksudāta, pārveidojot to par gēlu. Jonu 
sudrabs iznīcina patogēnos mikroorganis-
mus. Pārsējs kavē bioplēves veidošanos.

INDIKĀCIJAS – drīkst lietot, lai ārstētu:
•	 brūces	un	aizsargātu	tās	no	baktēriju		
	 iekļūšanas	pārsējā;
•	 inficētas	brūces	vai	brūces	ar	augstu		
	 infekcijas	risku;
•	 diabētiskās	pēdas	čūlas,	kāju	čūlas		
	 (venozās	stāzes	čūlas,	arteriālās	čūlas		
	 un	dažādas	etioloģijas	kāju	čūlas)	un		
 izgulējumus/ādas bojājumus (gan da- 
	 ļējus,	gan	pilnīgus);
•	 ķirurģiskās	brūces;
•	 traumatiskās	brūces;
•	 brūces	ar	noslieci	uz	asiņošanu,	piem.,		
	 mehāniski	vai	ķirurģiski	apstrādātas;

Aquacel Ag+ EXTRA. Uzlabotais 
Hydrofiber pārsējs ar sudrabu 
un stiprinātām šķiedrām

•	 eksudāta	absorbcijai	onkoloģiskām		
	 brūcēm;
•	 brūces,	kuru	nedzīšanu	sekmē	aizdo-	
	 mas	par	noteiktu	baktēriju	klātbūtni.

KONTRINDIKĀCIJAS
Nelietot	 personām,	 kas	 ir	 jūtīgas	 vai	 ku-
rām ir alerģiska reakcija uz pārsēju un tā 
sastāvdaļām.

PIESARDZĪBA LIETOŠANĀ 
UN NOVĒROJUMI
•	 Sterilitāte	garantēta,	ja	iepakojums	nav 
  bojāts. Nelietot produktu, ja tiešais ie- 
 pakojums ir bojāts.
•	 Paredzēts	vienreizējai	lietošanai.
•	 Normāla	dzīšanas	procesa	laikā	ne-	
	 dzīvie	audi	tiek	atdalīti	no	brūces,	tā-	
	 pēc	sākumā	brūce	izskatās	lielāka		
 nekā ir īstenībā.
•	 Pārsēju	var	griezt	pēc	nepieciešamī-	
 bas.
•	 Ja	pārsēja	noņemšana	sagādā	grūtī-	
	 bas,	samitriniet	to	ar	ūdeni	vai	fiziolo-	
 ģisko šķīdumu.
•	 Tā	kā	pārsējs	nodrošina	mitru	vidi,	lai		
 sekmētu asinsvadu veidošanos, jauniz- 
	 veidojušies	asinsvadi	var	iekrāsot	brū-	
 ces šķidrumu ar asinīm.
•	 Pārsēju	nevar	lietot	ar	produktiem,		
 kas veidoti uz eļļas bāzes, piem., 
 ar vazelīnu.



•	 Atbilstoši	vajadzībām	jāveic	arī	citi	pa-	
 sākumi, piem., antibiotiku lietošana,  
 asins glikozes kontrole u.tml.
•	 Pārsēju	nedrīkst	lietot	kā	ķirurģisku		
 tamponu.

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
1. Pirms pārsēja uzlikšanas, notīriet ādu  
	 ap	brūci	ar	atbilstošu	brūces	tīrītāju.
2.	Pārsējam	ir	jāpārklāj	āda	ap	brūci	vis-	
 maz par 1 cm.
3.	Lietojot	pārsēju	dziļās	brūcēs,	piepil-	
	 diet	brūci	tikai	par	80%,	jo	pārsējs	iz-	
 pletīsies.
4. Pārsēju ieteicams lietot:
	 a)	 uz	vidēji	sulojošām	brūcēm	kopā		
  ar mitrumu aizturošu pārsēju,  
	 	 piem.,	Aquacel	Foam,	Granuflex;
	 b)	 uz	spēcīgi	sulojošām	brūcēm	kopā		
  ar nelīpošu pārsēju, piem., Aquacel  
	 	 Foam	NA,	vai	marli;
	 c)	 uz	sausām	brūcēm	(novietojiet	pār	
	 	 sēju	uz	brūces	un	samitriniet	ar	steri	
	 	 lu	fiziol.	šķīdumu,	pārklājiet	pārsēju		
  ar mitrumu aizturošu pārsēju, piem.,  
	 	 Granuflex,	lai	pārsējs	neizžūtu).

5.	Visas	brūces	regulāri	jāpārbauda.
6. Noņemiet pārsēju, kad tas ir klīniski  
	 nepieciešams	(sākusies	noplūde,	spē-	
 cīga asiņošana, palielinājušās sāpes),  
	 bet	neturiet	to	uz	brūces	ilgāk	par	7		
 dienām.

Uzglabāt	 istabas	 temperatūrā	 (10-25°C),		
sausā vietā.

Ražotājs: ConvaTec Limited
First Avenue, Deeside Industrial Park, 
Deeside, Flintshire, CH5 2NU, Lielbritānija

Izplatītājs Latvijā: SIA Linus Medical
K.Valdemāra	iela	33A-3A,	Rīga,	LV-1010
Bezmaksas informatīvais 
tālrunis	8000	53	33

©	Linus	Medical	SIA,	2015


