
Flaminal Forte ו-Flaminal Hydro
Pilonidal sinus))בחולים עם סינוס פילונידאלי 

-ה/ת יקר/מטופל

איש צוות רפואי רשם לך פלאמינל פורטה או  
צירפנו עבורך מידע  . פלאמינל הידרו לשימוש בבית

. רלוונטי על התכשיר שקיבלת והנחיות לשימוש

. יש לעקוב אחר ההוראות בהקפדה

יתרונות השימוש בפלאמינל  
1:שמבטיחים ריפוי מהיר

.שומר על ניקיון הפצע

שומר על איזון הלחות בפצע 
.ומאפשר תנאי ריפוי מיטביים

.בטוח לרקמות של העור ושל הפצע

מקנה הגנה  , מגן על שולי הפצע
.מפני חיידקים ומפחית ריח מהפצע

1:התוויות נגד

אין להשתמש בתכשיר אם יש לך  
.אלרגיה ידועה לאחד המרכיבים

. אין למרוח על העפעפיים או על העין
במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף  

.במים זורמים ולהתייעץ עם רופא

מדריך לטיפול עצמי עם  

Info@cwt.org.ilניתן ליצור עמנו  קשר במייל , אם יש לך שאלות הנוגעות לשימוש בפלאמינל
www.cwt.org.ilמידע נוסף ניתן  למצוא באתר החברה  072-397-1810או בטלפון 

B.אנו ממליצים לך לפנות לאחות או לרופא שלך, אם יש לך שאלות הנוגעות לטיפול או לפצע שלך
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חבישה: 3שלב  טיפול  : 2שלב  ניקוי: 1שלב 

הידרו יש /לפני הנחת פלאמינל פורטה•
.לשטוף ידיים וליבשם

יש לנקות את הפצע ואת  , לאחר מכן•
האזור שמסביב לו במים נקיים או במוצר  

לניקוי פצעים בהתאם לייעוץ שקיבלת  
.  מאיש הצוות הרפואי

במידה ונותרו שאריות פלאמינל משימוש  •
זה בסדר  , שאינן נשטפו בקלות, קודם

.להשאירן ולא לנסות להסירן

לאחר ניקוי הפצע יש להניח את  •
.  על ידי מילוי מלא של החללהפלאמינל 

אם הפצע לא עמוק מדי יש להניח  
.מ"ס0.5-שכבה בעובי של כ

את הפלאמינל ניתן להניח בדרכים  •
להניח  מהשפורפרת או ישירות :הבאות

פלאמינל על חבישה בעזרת מרית ורק 
לאחר מכן להניח את החבישה עם  

.הפלאמינל על הפצע

עבור החללים קטנים ניתן להשתמש  •
.ל'במוליך או מזרק עם הג

יש להמנע ממגע בין קצה השפורפרת  •
.או המוליך ישירות עם הפצע

סינוס פילונידאלי

:מקור
י משרד הבריאות"כפי שאושר ע, עלון לצרכן פלאמינל פורטה ופלאמינל הידרו
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סינוס פילונידאלי סינוס פילונידאלי

.  מומלץ לבדוק את החבישה מדי יום: שימו לב*
בימים הראשונים לטיפול מומלץ להחליף חבישה  

יומיים ובהמשך להפחית את תדירות  -כל יום
ימים או בהתאם להמלצת  3-4ההחלפה לכל 
.  הצוות הרפואי

יש לכסות את הפצע בהתאם להנחיות צוות  •
.רפואי

בחירת החבישה צריכה להתאים לסוג  •
:הפצע 

oיש להשתמש  -פצע עם הפרשות מרובות
.בחבישה משנית סופגת

o (יותר' יבשים')פצעים עם הפרשה מועטה-
אך , דביקהמשנית לא בחבישה להשתמש 

יש לחבוש מחדש , אם הפצע החל להפריש
.עם חבישה משנית סופגת

ימים  4עד 1יש להחליף את החבישה כל •
. *או בהתאם להמלצת הצוות הרפואי


