
Sterils, neausts pārsējs. Satur nātrija kar-
boksimetilcelulozi un reģenerētu celulozi 
šķiedru nostiprināšanai. Pārsējs uzsūc 
brūces šķidrumu un pārvērš to par gēlu, 
tā uzturot brūcē mitru vidi un veicinot dzī-
šanu.

INDIKĀCIJAS – mediķa uzraudzībā pār-
sēju var lietot, lai ārstētu:
•	 kāju	čūlas,	izgulējumus	(II-IV	stadija)		
	 un	diabētiskās	čūlas;
•	 ķirurģiskās	brūces;
•	 1.	un	2.pakāpes	apdegumus;
•	 traumatiskas	brūces	(piem.,	nobrāzu-	
	 mus,	plēstas	brūces);
•	 eksudāta	absorbcijai	onkoloģiskām		
 brūcēm.

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

PROFILAKSE UN NOVĒROJUMI
•	 Sterilitāte	garantēta,	ja	iepakojums	
 nav bojāts.
•	 Paredzēts	vienreizējai	lietošanai.

Aquacel EXTRA Hydrofiber •	 Atbilstoši	vajadzībām	jāveic	arī	citi	pa-	
 sākumi, piem., antibiotiku lietošana,  
 asins glikozes kontrole u.tml.
•	 Infekcija	nav	kontrindikācija	pārsēja		
	 lietošanai.	Ja	infekcija	rodas	pārsēja		
 lietošanas laikā, tad jāuzsāk antibakte- 
 riāla terapija.
•	 Pārsējs	var	atvieglot	nelielas	asiņoša-	
 nas kontroli.
•	 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 producēt se- 
	 rozi	asiņainus	izdalījumus.
•	 Pārsēju	nedrīkst	lietot	kā	ķirurģisku		
 tamponu. Nav paredzēts lietošanai ķer- 
	 meņa	dobumos	vai	slēgtās	brūcēs.

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
1. Uz eksudējošām brūcēm (izņemot 
 2. pakāpes apdegumus):
	 a)	 Pirms	pārsēja	uzlikšanas	attīrīt	brū-	
  ci ar atbilstošu brūces tīrītāju.
	 b)	 Pārsējam	ir	jāpārklāj	āda	ap	brūci		
	 	 vismaz	par	1	cm.
	 c)	 Pārklājiet	to	ar	mitrumu	aizturošu		
	 	 pārsēju	(piem.,	Granuflex)	vai	citu		
  piemērotu sekundāro pārsēju.
	 d)	Brūces	ir	bieži	jāpārbauda.	Noņe-	
  miet pārsēju, kad tas ir klīniski ne- 



	 	 pieciešams	(piem.,	eksudāta	noplū-	
	 	 de,	spēcīga	asiņošana).	Var	at-	
  stāt uz brūces līdz 7 dienām.
2. Uz sausām brūcēm – novietot pārsēju 
 uz brūces, samitrināt ar fizioloģ. šķī- 
 dumu vai sterilu ūdeni brūces apvidū.  
 Pārklāt ar mitrumu aizturošu pārsēju,  
	 lai	neļautu	pārsējam	izžūt.
3. Uz 1. un 2.pakāpes apdegumiem:
	 a)	 Pirms	pārsēja	uzlikšanas	attīrīt	brū-	
  ci ar atbilstošu brūces tīrītāju.
	 b)	 Pārsējam	ir	jāpārklāj	āda	ap	brūci		
  vismaz par 5 cm.
	 c)	 Pārsējs	jāpārklāj	ar	sterilu,	brīvi
  austu marles tamponu un jāno- 
  stiprina. Pirmajās dienās brūce spē- 
  cīgi sulo, tāpēc pārsējs regulāri 
  jāmaina.
	 d)	Periodiski	noņemiet	sekundāro	pār-	
  sēju un pārbaudiet brūci.
	 e)	 Pārsēja	pielipšana	pie	brūces	ir		
  vēlama. Ja nepielīp, tas var liecināt 
	 	 par	brūces	vai	infekcijas	padziļinā-	

  šanos. Nepielipušās pārsēja daļas  
	 	 var	izgriezt.	Apdeguma	brūces	epi-	
  tēlijam atjaunojoties, pārsējs pats  
  atdalīsies no brūces vai arī to būs  
	 	 viegli	noņemt.
	 f)	 Apdeguma	gadījumā	pārsējs	uz	brū- 
	 	 ces	var	palikt	līdz	14	dienām.

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