Το VULCOSAN PHMB είναι ένα αποστειρωμένο, υγρό επίθεμα, έτοιμο για χρήση
και εμποτισμένο με PHMB* Antimicrobial Complex. Το διάλυμα χρησιμεύει για την
απολύμανση και την προφύλαξη από μολύνσεις με μικροοργανισμούς, ενώ
προλαμβάνει και προστατεύει από παθογόνα βακτήρια και μύκητες σε οξεία και
χρόνια τραύματα. Ο ιδιαίτερα δραστικός συνδυασμός των συστατικών στοιχείων του
VULCOSAN PHMB διαλύει το biofilm, καθαρίζει το τραύμα και δημιουργεί ένα
ιδανικό περιβάλλον στην επιφάνεια του τραύματος για τον σχηματισμό του
κοκκιώδους ιστού.
(*Polyhexamethylene biguanide)
Ενδείξεις/ Πεδία εφαρμογής:
Οξεία και χρόνια τραύματα με αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης
 Μετεγχειρητικά τραύματα
 Επιφανειακά και βαθιά τραύματα
 Εγκαύματα μέχρι 2ου βαθμού
 Ulcus Cruris (έλκος κάτω άκρου)
 Σύνδρομο διαβητικού ποδιού
 Έλκη από κατάκλιση μέχρι 3ου βαθμού
Αντενδείξεις / Προειδοποιήσεις:
Το προιόν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνον σε δερματικά τραύματα και βλάβες
των βλεννογόνων.
 Να μην χρησιμοποιείται εάν υπάρχει υπερευαισθησία σε ένα από τα
συστατικά του προϊόντος.
 Να μην χρησιμοποιείται σε εκτεθειμένο περιόστεο ή χονδρικό ιστό.
 Για βρέφη και εγκύους: χρήση μόνο μετά από ιατρική συμβουλή.
Εφαρμογή:
1. Εξετάστε προσεκτικά το τραύμα και καθαρίστε την πάσχουσα περιοχή κατά
την τυπική διαδικασία.
2. Ανοίξτε τον αλουμινένιο φακελίσκο στο ενδεικτικό σημάδι και αφαιρέστε το
VULCOSAN PHMB. Το αποστειρωμένο επίθεμα μπορεί να κοπεί στο μέγεθος
του τραύματος.
3. Τοποθετήστε το VULCOSAN PHMB στο τραύμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και απο τις δύο πλευρές. Εξασφαλίστε την καλύτερη δυνατή επαφή με τον
πυθμένα του τραύματος.
4. Το VULCOSAN PHMB δεν είναι αυτοκόλλητο και θα πρέπει να στερεωθεί
κατάλληλα.
5. Αλλάξτε το επίθεμα όταν χρειαστεί, να μην υπερβαίνετε όμως το διάστημα
των 3 ημερών.
Συστήνεται η καθημερινή αλλαγή.
Υποδείξεις:
Το περιεχόμενο του φακελίσκου είναι αποστειρωμένο όσο η συσκευασία του είναι
άθικτη. Προορίζεται για μία χρήση. ‘Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χρονικό διάστημα
έως...’- βλέπε τη σφραγίδα στη συσκευασία. Να φυλάσσεται σε ξηρό χώρο, σε
θερμοκρασία δωματίου.
Σε ξηρά τραύματα συστήνεται η προσθήκη ενυδατικής γέλης στην πίσω πλευρά του
κύριου επιθέματος VULCOSAN PHMB. Βεβαιωθείτε ότι το επίθεμα PHMB είναι σε
άμεση επαφή με το τραύμα και όχι το στρώμα της ενυδατικής γέλης.

Συσκευασία:
Περιέχονται 10 επιθέματα των 10cm x 10cm.
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