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Adhezīvs silikona putu pārsējs 
 
Pārsējs ir plāns un ērts poliuretāna putu 
slāņu pārsējs. Sastāv no ūdensizturīgas 
ārējās poliuretāna plēves un absorbējoša 
putu spilventiņa ar perforētu, maigu, 
līpošu silikona malu. Ārējais plēves slānis ir 
ūdensizturīga barjera pret vīrusiem un 
baktērijām, kas pasargā brūci no ārēja 
piesārņojuma. 
 
 
INDIKĀCIJAS: 

 paredzēts dažādas izcelsmes maz 
eksudējošu vai bez eksudāta brūču 
kopšanai.  

 var izmantot gan hronisku, gan akūtu 
brūču dziedēšanai, piemēram, bet ne 
tikai; 

 Kāju čūlas, izgulējumi un diabētiskās 
čūlas; 

 Ķirurģiskas brūces (pēcoperāciju 
brūces, kurās notiek sekundārā 
dzīšana, un donorvietas); 

 Daļēji ādas (II pakāpes) apdegumi; 

 Traumatiskas brūces (nobrāzumi, 
plēstas brūces, tulznas, nelielas 
grieztas brūces). 
 

 
KONTRINDIKĀCIJAS: 

 Nelietot personām, kuras ir jūtīgas vai 
kurām ir alerģiskas reakcijas pret 
pārsēju vai tā sastāvdaļām.  

 Pārsējs nav lietojams kopā ar 
produktiem uz eļļas bāzes, piemēram, 
ar vazelīnu.  

 Neizmantojiet pārsēju kopā ar 
oksidētājiem, piemēram, ar ūdeņraža 
peroksīdu vai hipohlorīta šķīdumiem. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
PIESARDZĪBA LIETOŠANĀ UN 
NOVĒROJUMI 

 Sterilitāte garantēta, ja vien 
iepakojums nav bojāts. Nelietot 
produktu, ja tiešais iepakojums ir 
bojāts.  

 Šis produkts paredzēts tikai 
vienreizējai lietošanai.  

 Normāla dzīšanas procesa laikā no 
brūces var tikt atdalīti nedzīvie audi 
(autolītiskā attīrīšanās), tāpēc brūce 
var izskatīties lielāka. 

  Ja novērojat kairinājumu (apsārtums, 
iekaisums), macerāciju (āda paliek 
balta) vai hipergranulāciju (pārmērīga 
audu veidošanās), konsultējieties ar 
mediķi.  

 Pārsēju var griezt pēc 
nepieciešamības 

 Tā kā pārsējs nodrošina mitru vidi, lai 
sekmētu asinvadu veidošanos, 
jaunizveidotie asinsvadi var iekrāsot 
brūces šķidrumu ar asinīm. 

 Ja pārsēja noņemšana sagādā 
grūtības, samitriniet to ar ūdeni vai 
fizioloģisko šķidumu. 

 Pārsēju nedrīkst lietot kā ķirurģisku 
tamponu. 

 
 
LIETOŠANAS PAMĀCĪBA 

1. Ja pārsēja tiešais sterilais 
iepakojums ir bojāts, 
neizmantojiet pārsēju. 

2. Pirms pārsēja uzlikšanas attīriet 
brūces apvidu ar atbilstošu 
brūču attīrīšanas līdzekli un 
nosusiniet ādu ap brūci.  

 
 
 



3. Izvēlieties atbilstoša izmēra 
pārsēju – izvēlieties pārsēja 
izmēru un formu tā, lai 
centrālais spilventiņš būtu 
vismaz par 1 cm lielāks nekā 
brūce. 

4. Pārsējs jāmaina, kad tas klīniski 
ir nepieciešams (piemēram, 
noplūdes, asiņošanas, sāpju 
pastiprināšanās gadījumā vai ja 
rodas aizdomas par infekciju). 
Maksimālais ieteicamais 
nēsāšans laiks ir līdz 7 
(septiņām) dienām. 

5. Lai noņemtu pārsēju, maigi 
piespiediet ādu un uzmanīgi 
paceliet vienu pārsēja stūri. 
Turpiniet, līdz visas malas ir 
brīvas. Uzmanīgi noņemiet 
pārsēju un iznīciniet atbilstoši 
vietējiem noteikumiem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uzglabāt istabas temperatūrā (10º C - 25º 
C). Sargāt no tiešiem saules stariem. 
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