
PRODUKTA APRAKSTS
Konturētais Granuflex® ir hidrokoloīdu pārsējs, kas sastāv no iekšējā (sa-
skarsmes ar brūci) hidrokoloīdu slāņa, kas ietverts līpošā polimēru matricē, 
un ārējā, ar plēvīti pārklātu poliuretāna putu slāņa. Pārsēja hidrokoloīdu 
sastāvdaļas, mijiedarbojoties ar brūces eksudātu, veido mīkstu masu, kas 
veicina brūces dzīšanas procesu, absorbē brūces eksudātu un palīdz no-
ņemt pārsēju. Pārsējam ir līpošas malas, tāpēc papildus līpoši materiāli nav 
vajadzīgi. Konturēto Granuflex® pārsēju var lietot kā primāro vai sekundāro 
pārsēju kopā ar citiem brūču pārsējiem.

INDIKĀCIJAS:
Hroniskas brūces – ādas čūlas (t.sk. akūtas sulojošas brūces), izgulējumi 
(I – IV stadija), kāju čūlas.
Akūtas brūces – virspusējas brūces (piemēram, nenozīmīgi nobrāzumi), 
otrās pakāpes apdegumi, ādas transplantāti.

KONTRINDIKĀCIJAS
Nelietot pacientiem, kuriem ir zināma palielināta jūtība
pret pārsēju vai tā sastāvdaļām.

NORĀDĪJUMI UN BRĪDINĀJUMI:
1)  Nepieciešamības gadījumā jāizmanto atbilstoši papildu līdzekļi (piemē-

ram, pakāpeniska spiedošu pārsēju izmantošana kāju venozo čūlu ārs-
tēšanā vai spiedienu mazinoši pasākumi izgulējumu ārstēšanā).

2)  Pārsēja radītā vide, kurā notiek atmirušo audu noārdīšanās, var panākt 
efektu, kad brūce izskatās lielāka pēc pirmās pārsēja maiņas.

Konturēts (Bordered)  
Sterils hidrokoloīdu pārsējs

Tikai vienreizējai lietošanai

Sterilizēts, izmantojot iradiāciju

Uzglabāt sausā vietā

Uzglabāšanas temperatūra

STERILE R Izlasiet lietošanas  
pamācību



3)  Hronisko brūču kolonizāciju novēro bieži, tāpēc tā nav uzskatāma par 
kontrindikāciju pārsēja lietošanai. Pārsēju var lietot uz inficētām brūcēm 
ārsta uzraudzībā, vienlaicīgi lietojot antibiotikas un brūci bieži novērojot.

4)  Retos gadījumos ziņots par brūcei apkārt esošās ādas kairinājumu un/
vai ādas macerāciju, hipergranulāciju un alerģisku reakciju.

5) Nav ieteicama bieža pārsēja maiņa uz čūlas, ap kuru āda ir bojāta.
6) Klīniskās anaerobas infekcijas gadījumā nav ieteicama okluzīvā terapija.

UZGLABĀŠANA
Uzglabāt istabas temperatūrā
Uzglabāt sausā vietā
Šis produkts ir sterils.
Ja iepakojums bojāts, nelietojiet to.
UZLIECIET PĀRSĒJU, KAS PAR 2 CM PĀRSNIEDZ BRŪCES MALAS
Uzmanību! Tā kā pārsējs absorbē brūces eksudātu, iespējams, 
izveidojušais gēls būs redzams kā burbulītis uz pārsēja virskārtas.
1.  Noņemiet no pārsēja tikai aizsargpapīru. Ievērojiet: Trīsstūr-

veidīgo pārsēju var uzlikt vairākos virzienos, atkarībā no čūlas 
atrašanās vietas. Ja čūla ir krustu apvidū, pārsēju var garenis-
ki pārlocīt uz pusēm, lai to vieglāk varētu uzlikt krusta kaula 
apvidus ielocēm.

2.  Pārklājiet brūci, īpašu uzmanību pievēršot pārsēja malām.
3.  Atlokiet malu un noņemiet aizsargpapīru no malas līpošās da-

ļas. Piespiediet malas pie ādas.
4.  Lai noņemtu pārsēju, ar vienu roku piespiediet ādu, ar otru 

roku paceliet pārsēja malu. Maksimālais ieteicamais nēsāša-
nas laiks ir septiņas dienas.

IESAIŅOJUMS
Kods Izmērs Skaits pakā
187970 6cm x 6cm 5
187971 10cm x 10cm 5
187973 10cm x 13cm 5
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