Kısmi kalınlıktaki yanıkların
tedavisindeki zorluklar
• Ağrılı yara örtüsü değişimleri

Enfeksiyon riskini azaltır
• Eksüda içinde yer alan ve enfeksiyona neden olabilecek bakteri gibi zararlı bileşenler,
yara örtüsü içerisinde hapsolur.8-9
• AQUACEL® Ag BURN yara örtüsünün içerdiği kanıtlanmış bir antimikrobiyal olan iyonik gümüş,
MRSA, VRE, S. aureus, P. aeruginosa, C. krusei, A. niger ve B. fragils* de dahil olmak üzere geniş
bir spektrumdaki patojenleri öldürür 10.

t =20 dak

t =30 dak

• AQUACEL® Ag BURN yara örtüsü bakterilerin gelişebileceği alanları azaltarak
yara yatağına yakından uyum sağlar.12
• İyileşme için elverişli bir ortam oluşturup bu ortamı korur, ayrıca iyileşme ve yeniden epitelizasyon
sırasında kendiliğinden ayrılacak şekilde tasarlanmıştır.

Gümüşlü Hydrofiber® Teknolojisi içinde bakteriyel ayrışma
t =2-3 dak

Yanık cerrahları ve hemşirelerinin
danışmanlığıyla tasarlanan yara örtüsü

t =60 dak

AQUACEL® Ag BURN yara örtüsü

• Enfeksiyon
• Hasta hareketinin kısıtlanması
• Kısmi kalınlıktaki yanıklar için özel olarak
tasarlanmış bir yara örtüsü bulma
Bu zorluklarla karşılaşıyorsanız, AQUACEL® Ag BURN
yara örtüsünü keşfetmenin zamanı gelmiş demektir.

• Uygulaması kolaydır çünkü yanık hastalarına uygun, daha büyük boyutlarda
dikdörtgen formları ve çeşitli boylarda eldiven formları vardır.
• Ayrıca donör alanların yönetimi için de uygundur.
Yeşil = Canlı

Kırmızı = Ölü

t= Zaman

Hızlı eş odaklı lazer tarama mikroskopisi, ayrışan bakterilerin yoğunluğunu ve
AQUACEL® Ag yara örtüsü içindeki öldürme derecesini göstermek için 3 boyutlu
rekonstrüksiyon sağlar.11

Dikdörtgen yara örtüleri

Yara örtüsü yara üzerindeyken
harekete izin verir

23cm x 100cm

Naylon dikişlerle güçlendirilmiş tescilli Hydrofiber® Teknolojisi

23cm x 30cm

Esneklik sağlar, hasta hareketliliğini destekler
– Islak halde bütünlüğünü korur
– Minimum miktarda büzülür
–

54cm x 45cm

Önemli teknolojiler:
17cm x 15cm

+

13cm x 10cm

Eldivenler
Hydroentangled Hydrofiber®
Teknolojisi
* In vitro ortamda gösterildiği üzere

Stitchbonding teknolojisi
Örnek insan boyutu
Boy 172,5 cm
Vücut ve yara örtüleri oranı

Boy 5

Boy 4

Boy 3

Boy 2

Boy 1

AQUACEL Ag BURN yara örtüsü ile
zorlukların üstesinden gelin
®

AQUACEL® Ag BURN yara örtüsü kısmi kalınlıktaki yanıklarda kullanılmak üzere
özel olarak tasarlanmıştır. ConvaTec’in tescilli ürünü olan Hydrofiber® Teknolojisi'nin
jelleşme özelliğini kullanmaktadır.
• AQUACEL® Ag BURN, eksüda ile temas halinde jelleşir ve eksüda çekildikçe örtü ve
yanık arasındaki fibrini toplayarak yanığa yapışır.1
• Bu yapışma şekli, yara yatağına lifleri yapışan gazlı bezdekinden farklı bir durumdur.2
• Yanık iyileşirken örtü, yara yatağında travma oluşturmadan kendiliğinden ayrılır.1
Kısmi ayrılmadan sonra eldiven ve dikdörtgen yara örtüleri

Hydrofiber ® Teknolojisi
yanık bakımını değiştiriyor
Yara eksüdasını kilitler ve bakterileri hapseder 8-9
• Yara örtüsünün çıkarılması sırasında çapraz enfeksiyonun azaltılmasına yardımcı olabilir. 8-9
• Maserasyon riskini azaltmaya yardımcı olarak yara etrafındaki derinin korunmasını sağlar. 13-14

Yanığı çevreler 12
• Hydrofiber® Teknolojisi eksüda ile temas halinde jelleşir ve yara yatağını çevreler,
bakterilerin gelişeceği alanı sınırlandırır.12

Kohezif bir jel oluşturarak eksüda seviyelerine tepki verir
• Jelleşme özelliği yara örtüsü yara üzerindeyken ağrıyı azaltmaya yardımcı olur. 4
• İyileşme için uygun nemli ortamı sağlar.
• İnflamatuvar tepkiyi dengelemeye yardımcı olur. 2
• Gerektiğince iyonik gümüş salınımı yapar. 10 a,b

Temsili görüntü

a In vitro ortamda gösterildiği şekilde.
b AQUACEL® Ag BURN yara örtüsü, AQUACEL® Ag yara örtüsü ile aynı Hydrofiber® Teknolojisidir, ilave Naylon ipliklere sahiptir.

Acı veren yara örtüsü değişimlerini azaltır

AQUACEL® Ag BURN
Sipariş
Kodu

Yara Örtüsü
Boyutu (cm)
Dikdörtgen

• AQUACEL® Ag BURN yara örtüsü kısmi kalınlıktaki yanıklarda ve donör alanlar üzerinde 21 güne
veya klinik olarak endike olana kadar kalabilir, böylelikle yara örtüsü değiştirme sayısı azalır.3

403786
403787

• AQUACEL Ag BURN yara örtüsü ek malzemelere gerek kalmaksızın hızlı bir biçimde
uygulanabilir ve yanığı örtmek için geçen zamanın azalmasını sağlar.
®

Kutu içi adet

Sipariş
Kodu

Yara Örtüsü
Boyutu (cm)
Eldivenler

13cm x 10cm

5

403791

Boy 1

1

17cm x 15cm

5

403792

Boy 2

1

403788

23cm x 30cm

5

403793

Boy 3

1

403789

23cm x 100cm

3

403794

Boy 4

1

403790

54cm x 45cm

3

403795

Boy 5

1

Kutu içi adet

Acı veren yara örtüsü
değiştirmelerine

SON!

*

• Hydrofiber® Teknolojisi içerdiği için, yara ile temas ettiğinde jelleşir, yara üzerindeyken ağrıyı
azaltır ve çıkarılma sırasında ağrı ve travmanın azaltılmasına yardımcı olur.4-7
Hydrofiber® Teknolojisi ile AQUACEL® Ag BURN yara örtüsü
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* AQUACEL® Ag BURN yara örtüleri yara üzerindeyken veya çıkarma esnasında rahat bir ortam sağlar.
Yara örtüleri 21 güne kadar yara üzerinde bırakılabilirse de, bu süre boyunca yara örtüsü değişimi yapılıp
yapılmayacağını belirlemek için klinik değerlendirme yapılması önerilmektedir. Tam Kullanım Talimatları
için lütfen prospektüse bakın.

