Aquacel Ag Foam. Līpošs un
nelīpošs Hydrofiber pārsējs
ar sudrabu
Putu pārsējs ir sterils pārsienamais materiāls. Sastāv no ūdensizturīgas ārējās poliuretāna plēves un daudzslāņaina, absorbējoša spilventiņa, kas satur poliuretāna
putu slāni un neaustu Hydrofiber tehnoloģijas materiāla (nātrija karboksimetilceluloze) slāni, kas nonāk saskarsmē ar brūci.
Satur 1,2% w/w jona sudraba. Līpošajam
pārsējam ir līpoša silikona mala. Aquacel
Ag Foam pārsēju var lietot gan kā primāro,
gan kā sekundāro pārsēju. To var izgriezt
atbilstoši brūces formai saskaņā ar medicīnas darbinieka norādījumiem.
INDIKĀCIJAS
Pārsēju medicīnas darbinieka uzraudzībā
var lietot, lai ārstētu gan hroniskas, gan
akūtas brūces, piemēram:
• Brūces, kas ir inficētas vai kurām ir palielināts infekcijas risks;
• Otrās pakāpes apdegumus;
• Diabētiskās pēdu čūlas, kāju čūlas (venozās stāzes čūlas, arteriālās čūlas un
dažādas etioloģijas kāju čūlas) un
izgulējumus/ādas bojājumus (gan daļējus, gan pilnīgus);
• Ķirurģiskās brūces;
• Traumatiskās brūces;
• Brūces ar noslieci uz asiņošanu, pie-

mēram, tādas, kas ir mehāniski vai ķirurģiski apstrādātas;
• Eksudējošas onkoloģiskas brūces, piemēram, sēņveida ādas audzēji, karcinomas, ādas metastāzes, Kapoši sarkoma un angiosarkoma.
KONTRINDIKĀCIJAS
Nelietot personām, kas ir jūtīgas vai kurām ir alerģiska reakcija uz pārsēju un tā
sastāvdaļām.
Produkts paredzēts vienreizējai
lietošanai.
Normālā dzīšanas procesa laikā nedzīvie
audi tiek atdalīti no brūces, tāpēc sākumā
brūce izskatās lielāka nekā tā ir īstenībā.
Ja novērojat kairinājumu (apsārtums, iekaisums), macerāciju (āda paliek balta)
vai hipergranulāciju (pārmērīga audu veidošanās), sazinieties ar medicīnas darbinieku.
LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
1. Ja sterilā produkta tiešais iepakojums
ir bojāts, nelietojiet produktu.
2. Brūces vietas sagatavošana un attīrīšana – pirms pārsēja uzlikšanas notīriet brūces apvidu ar atbilstošu brūču
kopšanas līdzekli un nosusiniet apkārtējo ādu.
3. Pārsēja sagatavošana un uzlikšana:
		 a) Izvēlieties pārsēja formu un iz			 mēru tā, lai centrālais uzsūco-

			 šais spilventiņš būtu par 1 cm
			 lielāks par brūci uz visām ma			lām.
		 b) Izņemiet pārsēju no sterilā 		
			iepakojuma, cenšoties nepie			 skarties tai daļai, kas nonāks
			 saskarē ar brūci, kā arī līpošajai
			 daļai. Noņemiet pauspapīru, ja
			lietojat līpošo pārsēju.
		 c) Pārsēju drīkst izgriezt atbilstoši
			formas vajadzībām.
		 d) Novietojiet pārsēju virs brūces un
		 novietojiet pārsēja centru brūcei
			 pa vidu. Novietojiet spilventiņu
			 tieši uz brūces. Lietojot līpošo
			 pārsēju, izlīdziniet līpošās malas.
		 e) Ja pārsējs ir izgriezts vai tam nav
			 līpošās daļas, nepieciešams
			 lietot atbilstošu līmlenti, lai no			 drošinātu, ka pārsējs turas pie
			brūces.
		 f) Pēc tam, kad brūce ir pārsieta,
			 izmetiet nelietoto produkta daļu.
4. Pārsēja noņemšana:
		 a) Pārsējs ir jāmaina, kad tas ir
			klīniski nepieciešams (piemē			 ram, radusies noplūde, asiņoša-

			 na, palielinājušās sāpes). Maksi			 mālais ieteicamais nēsāšanas
			 laiks ir līdz septiņām dienām.
b) Brūci vajadzētu ik pēc laika notī			rīt.
		 c) Lai noņemtu pārsēju, piespiediet
			 nedaudz ādu un uzmanīgi pa			 celiet vienu pārsēja stūri. Tur			 piniet, līdz pārsēja malas vairs
			 nelīp pie brūces. Uzmanīgi noņe			miet pārsēju.
Uzglabāt istabas temperatūrā (10-25°C),
sausā vietā. Aizsargāt no gaismas.
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