
PRODUKTA APRAKSTS
Granuflex® īpaši plānais pārsējs ir sterils, plāns 
hidrokoloīdu pārsējs, kas sastāv no iekšējā (sa-
skarsmes ar brūci) hidrokoloīdu slāņa, kas ietverts 
līpošā polimēru matricē, un ārējā, ar plēvīti pārklā-
tu poliuretāna putu slāņa. Pārsējs, mijiedarbojoties 
ar brūces eksudātu, rada mitru vidi, kas veicina 
brūces dzīšanas procesu, absorbē brūces eksudā-
tu un palīdz noārdīt atmirušos audus.

LIETOŠANA
Granuflex® īpaši plānais hidrokoloīdu pārsējs 
ir ļoti elastīgs un indicēts viegli sulojošu akūtu 
brūču, piemēram, vieglu apdegumu, nobrāzumu, 
plēstu brūču, pēc operācijas brūču un nedaudz 
sulojošu hronisku brūču, piemēram I un II pa-
kāpes izgulējumu, venozas, arteriālas vai citas 
etioloģijas kāju čūlu ārstēšanai. Nepieciešamības 
gadījumā jāizmanto atbilstoši papildu līdzekļi 
(piemēram, pakāpeniska spiedošu pārsēju iz-
mantošana kāju venozo čūlu ārstēšanā vai spie-
dienu mazinoši pasākumi izgulējumu ārstēšanā).

DEVAS UN LIETOŠANA:
1. Uzmanīgi notīriet brūci, pēc tam izskalojiet ar fi-

zioloģisko šķīdumu. Nosusiniet brūces apkārtni, 
pārliecinoties, ka notīrītas jebkādas ziežu, krē-
mu vai citu eļļainu substanču paliekas.

2. Noņemiet no pārsēja silikona aizsargpapīru, 
pēc iespējas mazāk aizskarot ar pirkstiem lī-
pošo virsmu;

3. Uzlieciet ar apļveida kustību. 
Nevajadzīgi nestiepiet pārsē-
ju. Ar rokām maigi, bet cieši 
pārklājiet brūci , īpašu uzma-
nību pievēršot brūces malām. 
(Nesteidziet šo procedūru, jo, 
pārsējam sasilstot, tas labāk 
pielīp).

4. Apkārt brūcei jābūt vismaz 2cm 
malai. Nepieciešamības gadīju-
mā pārsējus var pārklāt vienu 
otram.

5. Pārsējam, uzsūcot vairāk brūces 
eksudāta, palielinās mīkstās 
masas apjoms. Pārsējs jānomai-
na, pirms mīkstā masa sasnie-
gusi pārsēja malu vai parādās 
šķidruma sūkšanās. Jebkurā 
gadījumā pārsēju ieteicams 
mainīt ne retāk kā 7 dienās. Ja gar pārsēja malu 
sūcas eksudāts, pārsēja bakteriālās barjerfunk-
cijas ir traucētas un tas nekavējoties jānomaina. 
Lai noņemtu pārsēju, piespiediet ādu, paceliet 
pārsēja malu visapkārt brūces malām un tad 
uzmanīgi noņemiet no brūces. Brūci var skalot 
ar sterilu fizioloģisko šķīdumu, lai likvidētu gēla 
paliekas. Nosusiniet apkārtējo ādu.

6. Uzlieciet citu Granuflex® īpaši 
plāno pārsēju.

7. Pēc sadzīšanas Granuflex® īpa-
ši plāno pārsēju var izmantot, 
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lai pasargātu ādas apvidu, kas potenciāli ir 
pakļauta traumām vai bojājumiem, piemēram, 
izgulējumu veidošanās vietas, venozās čūlas 
u.c., līdz āda pilnībā atguvusi izturību. Šāda 
veida aizsardzību var turpināt vairākas nedē-
ļas, atsevišķos pārsējus mainot katru nedēļu.

Virspusēji izgulējumi
Pārsēju var pielāgot, to iegriežot, lai labāk pār-
klātu, piemēram, elkoni vai papēdi. Lietojot čūlu 
ārstēšanai uz krustiem, pārsējs jāuzliek, kā parā-
dīts attēlā, un kārtīgi jāpiespiež ādas ielokos. Lai 
izvairītos no ādas lobīšanās, uz malām var uzlikt 
hipoalerģizējošu plāksteri.

Pēcoperācijas brūces
Pārsējs nodrošina brūci pret ūdens un mikro-
organismu iekļūšanu. Tas iztur vannošanos un 
mazgāšanos dušā. Visapkārt brūcei jābūt 2cm 
malai. Pārsējs jāuzliek ar apļveida kustību, kā 
minēts iepriekš.
Pārsējs jānomaina, kad izņemtas šuves. Šuves 
bieži iespiežas pārsēja masā, un tās jāizņem, 
uzmanīgi Granuflex® īpaši plāno pārsēju paceļot 
no vienas malas un pārgriežot katru šuvi, līdz tā 
parādās. Diegi paliks pie Granuflex® īpaši plānā 
pārsēja.

Nedaudz sulojošas, traumatiskas brūces
Skat. Norādījumus „Vispārēja uzlikšanas proce-
dūra” nodaļā.

Kontrindikācijas
Zināma palielināta jutība pret Granuflex® īpaši 
plāno pārsēju vai tā sastāvdaļām.

Blakusparādības
Reizēm ziņots par brūcei apkārt esošās ādas kai-
rinājumu un/vai macerāciju. Reti bijuši arī ziņoju-
mi par palielinātu jutību pret pārsēju.

Norādījumi
Izstrādājums ir sterils. Ja izstrādājuma tiešais 
iesaiņojums ir bojāts, to nedrīkst izmantot. Hro-
niskās brūcēs bieži savairojas mikroorganismi, 
un tā nav kontrindikācija Granuflex® īpaši plānā 
pārsēja lietošanai.
Ja pārsēja lietošanas laikā rodas infekcija, jāsāk 

atbilstoša antibiotiku terapija.
Granuflex® īpaši plānā pārsēja lietošanu var tur-
pināt, bet uzmanīgi jāvēro brūces dzīšana un visa 
ārstēšana jāveic mediķu uzraudzībā.
Anaerobiskas infekcijas gadījumā nav ieteicams 
lietot spiedošu pārsēju.
Granuflex® īpaši plānā pārsēja lietošana uz III 
pakāpes apdegumiem nav pārbaudīta.
Diabētisko čūlu ārstēšanai jāietver arī glikozes 
līmeņa kontrole asinīs un spiediena samazinoši 
pasākumi.
Granuflex® īpaši plānais pārsējs, radot brūcē mit-
ru vidi, veicina bojāto un nekrotisko audu atdalī-
šanos. Tā rezultātā pēc pirmajām pāris pārsēju 
nomaiņām brūce var izskatīties lielāka.
Parasti gēls, kas veidojas audu šķidrumam uz-
sūcoties pārsējām ir dzeltens un ar raksturīgu 
smaržu. To nedrīkst sajaukt ar strutām. Nepa-
reiza lietošana vai pārāk bieža pārsēja maiņa, 
it īpaši pacientiem ar plānu vai sausu ādu, var 
izraisīt ādas kairinājumu vai lobīšanos.
Zem Granuflex® īpaši plānā pārsēja, tāpat zem 
citiem spiedošiem pārsējiem, reizēm novērota 
pastiprināta granulācijas audu veidošanās.

Norādījumi par glabāšanu
Glabāt istabas temperatūrā. Nesasaldēt un nepa-
kļaut lielam mitrumam.

IESAIŅOJUMS
Kods Izmērs Skaits pakā
187954 10cm x 10cm 5
187956 15cm x 15cm 5
187959 5cm x 10cm 10
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