
PRODUKTA APRAKSTS
Granuflex® hidrokoloīdu pārsējs ir sterils hidroko-
loīdu pārsējs, kas sastāv no iekšējā (saskarsmes 
ar brūci) hidrokoloīdu (želatīna, pektīna, nātrija 
karboksimetilcelulozes) slāņa, kas ietverts līpo-
šā polimēru matricē, un ārējā, ar plēvīti pārklātu 
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. Granuflex® 
Hidrokoloīdu pārsēju var lietot kā primāro pārsēju 
vai kā sekundāro pārsēju kopā ar citiem brūču 
pārsējiem.

LIETOŠANA
Vietējs pārsējs hronisku sulojošu brūču, pie-
mēram, kāju čūlu un izgulējumu ārstēšanai. Kā 
primārais pārsējs akūtu sulojošu brūču, ieskaitot 
apdegumus, ādas transplantātus, traumatiskas 
(ieskaitot ķirurģiskas) brūces, ārstēšanai.
Nepieciešamības gadījumā jāizmanto atbilstoši 
papildu līdzekļi (piemēram, pakāpeniska spiedošu 
pārsēju izmantošana kāju čūlu ārstēšanā).

Devas un lietošana
Šie norādījumi jālasa kopā ar tālāk minēto “Papil-
du informāciju”.
PIE AUGUŠAJIEM
1.  Izvēlieties piemērota izmēra Granuflex® pārsēju, 

kas pārklātu brūci un vēl vismaz 2 cm (neskai-

tot brūces malu) nebojāto ādu visapkārt visai 
brūcei. Ar sterilu ūdeni vai fizioloģisko šķīdumu 
notīriet brūci. Nosusiniet brūces apkārtni, pār-
liecinoties, ka notīrītas jebkādas ziežu, krēmu 
vai citu eļļainu substanču paliekas.

2.  Noņemiet no pārsēja silikona aizsargpapīru, pēc 
iespējas mazāk aizskarot ar pirkstiem līpošo 
virsmu.

3.  Maigi, bet cieši pārklājiet brūci, īpašu uzmanību 
pievēršot brūces malām. (Nesasteidziet šo pro-
cedūru, jo, pārsējam sasilstot, tas labāk pielīp).
Uz gurniem, pleca vai galvas Granuflex® uzklā-
sies gludi, bet uz vairāk izliektām virsmām tas 
var sakrunkoties. Tas neietekmē pārsēja efekti-
vitāti. Pārsēju var pielāgot, to iegriežot, lai labāk 
pārklātu, piemēram, elkoni, papēdi, pirkstus.
Nepieciešamības gadījumā pārsējus var pārklāt 
vienu otram, bet labāk izvēlēties lielāka izmēra 
pārsēju.
Nepieciešamības gadījumā Granuflex® pārsē-
jam var likt virsū spiedošu pārsēju vai citu pie-
mērotu fiksējošu materiālu.

4.  Pārsējam uzsūcot vairāk brūces eksudāta, 
palielinās, mīkstās masas apjoms. Granuflex® 
jānomaina, pirms mīkstā masa sasniegusi pār-
sēja malu vai, ja spiedošais pārsējs to aizklāj, 
kad parādās šķidruma sūkšanās. Jebkurā ga-
dījumā Granuflex® pārsēju ieteicams mainīt ne 
retāk kā 7 dienās.
Lai noņemtu pārsēju, piespiediet ādu, paceliet 
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pārsēja malu visapkārt brūces malām un tad 
uzmanīgi noņemiet no brūces. Brūci var skalot 
ar sterilu ūdeni vai fizioloģisko šķīdumu, lai lik-
vidētu gēla paliekas.

ĀDAS TRANSPLANTĀTI, APDEGUMI UN AP-
PLAUCĒJUMI
Ja āda ap apdegumu ir ar īpaši izteiktu apmato-
jumu, pirms Granuflex® uzlikšanas to var noskūt 
vai matus apgriezt. Ņemot vidēji biezu ādas trans-
plantātu, pēc hemostādes sasniegšanas izvēlieties 
tādu Granuflex® pārsēja izmēru, lai tas pārsegtu 
malas ar brūci vismaz 5-8cm.
Pirmajās 2-3 dienās, līdz eksudācija samazinās, 
var būt nepieciešamas vairākas pārsēja nomaiņas 
pēc tam pārsējs var palikt līdz pilnīga sadzīšanai. 
Pārsējs jānomaina vienmēr, kad parādās eksudāta 
sūkšanās. No donora ādas virsmas pārsēju var 
noņemt bez sāpēm.Spiedoša pārsēja izmantoša-
na pāri Granuflex® pārsējam pirmajās 48 stundās 
palīdz mazināt eksudāciju.

Bērniem un gados vecākiem cilvēkiem
Lietošana kā pieaugušajiem.

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

BLAKUSPARĀDĪBAS
Reizēm ziņots par eritematozām reakcijām Granu-
flex® lietošanas laikā. Vairumā gadījumu iemesls 
bija brūces eksudāta ilgstoša saskare ar veselo ādu.

BRĪDINĀJUMI UN NORĀDĪJUMI:
Brūces infekcija. Hroniskās brūcēs bieži savairojas 
mikroorganismi, un tā nav kontrindikācija Gra-
nuflex® lietošanai. Ja Granuflex® lietošanas laikā 
rodas sistemātiska vai vietēja infekcija (vai aizdo-
mas par to), jāveic atbilstoša papildu ārstēšana un 
uzmanīgi jāvēro brūces dzīšana. Var būt nepiecie-
šama pārsēja maiņa, lai pārbaudītu biežāk nekā 
parasti attiecīgos gadījumos.
Granuflex® lietošana uz brūcēm, ko izraisījušas 

dziļas sēnīšu infekcijas, sifiliss vai tuberkuloze, 
nav pārbaudīta.
Ja gar pārsēja malu sūcas eksudāts, pārsēja 
bakteriālās barjerfunkcijas ir traucētas un tas ir 
jānomaina.
Pārmērīgajam audu šķidrumam uzsūcoties Granu-
flex® pārsējā, veidojas dzeltens gēls ar raksturīgu 
smaržu. Tāpēc reizēm to var sajaukt ar strutām, 
taču, to nomazgājot, brūcei jāizskatās tīrai un ne-
inficētai.
Muskuļus, saites vai kaulus skārušas brūces jāār-
stē mediķa uzraudzībā.

Farmaceitiskie norādījumi
Glabāt istabas temperatūrā. Nesasaldēt un nepa-
kļaut lielam mitrumam.

Papildu informācija
Granuflex® hidrokoloīdu pārsēja hidokoloīdā sa-
stāvdaļa mijiedarbojas ar brūces eksudātu un rada 
brūcē vidi, kas veicina dzīšanu.
Pierādījumi liecina, ka šo labvēlīgo iedarbību izrai-
sa angiogēna un fibrinolītiska iedarbība uz brūci. 
Klīniskos pētījumos ar Granuflex® hidrokoloīdu 
pārsēju konstatēts, ka vairums hronisku čūlu, kas 
nepakļāvās cita veida ārstēšanai, zem Granuflex® 
pārsēja sadzina vai stāvoklis ievērojami uzlabojās. 
Arī apdegumu sadzīšana un ādas transplantātu 
pieaugšana ar Granuflex® hidrokoloīdu pārsēju 
bija ievērojami straujāka nekā ar parastiem pār-
sējiem.

Iesaiņojums
Kods Apraksts Skaits pakā
187639 10cm x 10cm 10
187632 15cm x 15cm 10
187662 20cm x 20cm 5
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