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ניהול הביופילם

חבישת עקב הידרוצילולרית שאינה נדבקת .מגנה
על אזור העקב מפני כוחות גזירה ולחץ

טיפול בזיהום
מקומי וריחות

שליטה בכמות
הפרשה
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טיפול יומיומי בעור

(Askina® Heel)13

הגנה על העור

(Askina®Calgitrol® )13
מגוון תחבושות סטריליות
המשלבות יוני כסף עם
קלציום אלגינט המספקות
הגנה אנטיבקטריאלית
רחבה ומסייעת במניעת
זיהום בקטריאלי חיצוני.

תמיסת פרונטוסן
(Prontosan®(13

לניקוי ושטיפת פצעים כרוניים
ואקוטיים חיצוניים.
()14
•מונע זיהומים
•מונע היווצרות ביופילם
()15
•מפחית את זמן הריפוי
השימוש בתמיסה מומלץ
כשטיפה בין החלפת חבישות
ולהרטבת חבישות במהלך
ההחלפה.

פרונטוסן ג'ל

(Prontosan® Gel X (13

לריכוך ,ניקוי והטרייה מוקדמת
של הפצע.

®Askina
(Calgitrol Pasta® )13
חבישה המכילה יוני כסף
עם קלציום אלגינט
בתצורת פסטה.

®Askina
(Calgitrol Thin® )13

®Askina
(Barrier Cream )13

Askina® DresSil
®Sacrum, Askina
DresSil Heel,
Askina DresSil
(Border )13

חבישות קצף בעלת יכולות
ספיגה ,שכבת סיליקון
מחורר ושכבה חיצונית
שאינה חדירה לאדי מים
המסייעים בשמירה על
סביבת פצע לחה שחשובה
לריפוי .מיועד לכוויות דרגה
 1ו ,2-כיבים סוכרתיים,
ורידיים ופצעי לחץ.

חבישה נוחה המכילה יוני
כסף עם קלציום אלגינט
לשימוש במיטת הפצע.

(Askina Carbosorb® )13
חבישת פחם פעיל המורכת
משכבה אמצעית של פחם
פעיל ,שכבת ויסקוזה ושכבה
חיצונית של פוליאסטר.

®Askina
(Barrier Film Swab )13
®Askina
(Barrier Film Spary )13
נוזל סטרילי שקוף היוצר
שכבה שקופה במגע עם
העור .השכבה חדירה
לחמצן וללחות.
להגנה על שולי הפצע
ומניעת מסרציה.

®Askina
(Calgitrol Thin® )13

חבישה המכילה יוני כסף
עם קלציום אלגינט ושכבת
קצף פוליאוריטן סופג.

מקנה לחות לעור בנוסף
להיותו מחסום נגד נוזלי
גוף .משמש להגנה על עור
רגיש ,שברירי ויבש מאוד
כולל בשולי הפצע.

(Askina® Heel)13

חבישת עקב
הידרוצילולרית שאינה
נדבקת .מגנה על אזור
העקב מפני כוחות גזירה
ולחץ

עכשיו תורכם:
הדפיסו דף זה
ושתפו כדי להעלות
את המודעות
לפצעי לחץ ,דרכי
מניעה וטיפול
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