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ACUTE RANGE DRESSING



Opsite Post-Op

پانسمان شفاف مخصوص بعدازعمل جراحي



ضدآب با قابليت تنفس پوستي-

ضدباكتري-

كاهش عفونت ثانويه وجلوگيري ازانتقال آلودگي-

كقابليت مشاهده و بررسی زخم و ميزان ترشحات ازطريق اليه ناز-

نهمقرون به صرفه زمان وهزي/ جلوگيري ازتعويض مكررپانسمان-

Opsite Post-Op

پانسمان شفاف مخصوص بعدازعمل جراحي



Opsite Post-Op                                                                    
پانسمان شفاف مخصوص بعدازعمل جراحي

موارد كاربرد

زخم هاي جراحي

جراحي هاي الپاراسکوپی 

بريدگي

خراش

تاول



Primapore
پانسمان چسب دار مخصوص زخم جراحی



:موارد مصرف

زخم جراحي. 

بريدگي. 

پارگي. 

پانسمان مناسب انواع بخيه و بريدگی. 

Primapore
پانسمان چسب دار مخصوص زخم جراحی



MELOLIN(ملولين )پانسمان نچسب با قدرت جذب باالي ترشحات زخم

MELOLINبه يك اليه پانسمان پنبه اي با پد اكريليك با قدرت جذب باال مي باشد كه طي عمليات گرمايشي

.فيلم پلي استر منفذدار بسيار نازك چسبانده شده است

MELOLINداراي سه اليه مي باشد:

 فيلم نچسب منفذدار از جنس پلي استر در تماس با زخم: اليه داخلي

 آكريليك با قدرت جذب باالي ترشحات–پد پنبه اي : اليه مياني

 غيرقابل نفوذ نسبت به آب: اليه خارجي



MELOLINموارد استفاده

پانسمان مناسب جهت انواع زخم با ترشح كم تا بسيار زياد

 پانسمان ايده ال جهت سوختگي هاي جزئي و يا وسيع

پانسمان مناسب جهت محل دهنده و گيرنده پوست

پانسمان ايده ال جهت محل دهنده و گيرنده پيوند فوليكول مو

پانسمان اختصاصي در بيماريهاي پوستي با آسيب اپيدرم

 (جهت سوختگي ها و ساير موارد موردنياز)قابل استفاده به همراه پماد و كرم هاي تخصصي

MELOLINروش استفاده

  پانسمانMELOLINرا مناسب با اندازه زخم انتخاب يا ببريد.

  پانسمانMELOLIN برروي سطح زخم قرار دهيد(فيلم پلي استر براق)را از سطح نچسب.

 پانسمانMELOLINرا با سرجي فيكس و يا باند در محل موردنظر فيكس نماييد.

 هنگام تعويض پانسمانMELOLINبدون ايجاد آسيب فيزيكي به راحتي از روي زخم جدا مي گر



Opsite*Adhesive Incise Drape
درپ چسبدار محل عمل جراحي



به دنيا معرفی شده است1967از سال 

پلی اورتان فيلم•

چسب آکريليک•

دسته های سبز رنگ•

Opsite*Adhesive Incise Drape
درپ چسبدار محل عمل جراحي



مزايای درپ جراحی

ایجاد سد باکتریایی

ضد آّب

قابلیت تبخیر رطوبت

فیلم شفاف و جاذب نور

چسبیدن به لبه های زخمنازک با قابلیت انعطاف باال

ایجاد محیط استریل عمل



Code   Overall 

Size
4994      84 x 56cm

4989        55 x 45cm

4995         42 x 40cm

4988         28 x 45cm

4987          28 x 30cm

Opsite Incise Drape انواع سايز



4989 55 x 45cm

جراحی ارتوپدی
جراحی قلب باز

جراحی قفسه سینه

جراحی عروق

4994 84 x 56cm

Opsite Incise Drape موارد مصرف 



4987 28 x 30cm

جراحی های کودکان

ترمیم هرنی

نفرکتومی

المینکتومی

4988 28 x 45cm

جراحی های شکمی

جراحی های نخاع

4995 42 x 40cm



Select Position

Smooth Secure

Opsite Incise Drape  طریقه مصرف



Opsite*IV 3000
پانسمان مخصوص آنژيوکت



ضد آب و ضد باکتری، ویروس

MRSAکاهش بروز عفونت بيمارستانی و 

MVTR:11000g/m²/24h/37°c        

قابليت تبخيرو کاهش خطر خيس خوردگی وعفونت

شفاف بودن و قابلیت رویت پانسمان

مشاهده وپيشگيری ازفلبيت و نشت مايع و خونريزی

Opsite*IV 3000
پانسمان مخصوص آنژيوکت

نازک وقابل انعطاف

مناسب جهت مناطق با شکل آناتومیک مانند حفره بازو ، گردن و کشاله ران



Opsite*IV 3000
پانسمان مخصوص آنژیوکت

:موارد استفاده

مناسب جهت كودكان

پانسمان ايده آل كاتترهاي محيطي ومركزي

.هرگز پانسمان انژیوکت را با پنبه الکلی استفاده نکنید



Opsite Flexigrid پانسمان فيلم شفاف



پانسمان فیلم با چسب آکریلیک

روز،مقرون به صرفه14تأمين رطوبت الزم جهت بهبود سريع و بدون درد زخمهاي سطحي با دوام تا 

فیلم ضدآب با سد باکتریایی

امکان استحمام و پيشگيری ازعفونت ثانويه

تکنیک استفاده آسان و موثر

پانسمان شفاف امکان رويت آسان زخم در هنگام جاگذاری پانسمان

الیه فیلم نازك،شفاف با الگوی شطرنجي 

امکان مشاهده مراحل بهبود زخم و امكان ثبت تغييرات اندازه زخم، قابل بايگانی در پرونده بيمار

قابلیت انعطاف و تطابق برروي نواحي ناهمواربدن

قابل برش و قابل استفاده در نقاط ناهموار بدن مانند پاشنه پا ،آرنج وزانو

Opsite Flexigrid پانسمان فیلم شفاف



:واردمصرفم

پيشگيری از زخم فشاری وزخمهاي فشاری سطحي 

سوختگي هاي کوچک با آب داغ

بريدگي وخراشيدگي

محافظت از زخم پای بهبود يافته 

محافظت پوست اطراف دهانه زخم وتورم پا

جهت ثابت نمودن کاتترهای محيطی و مرکزی

جهت تسكين درد در نوروپاتي هاي دردناک ديابتيك

محافظت پوست اطراف استوما و يا زير کيسه ادراری متصل به پا

Intrasite GelياAllevyn Cavityبعنوان پانسمان ثانويه برروي 

Opsite Flexigrid پانسمان فيلم شفاف



Opsite*Transparent Film Dressing Spray
پانسمان اسپری



:ویژگی و فوايد

قابليت تراوائي به بخار، رطوبت وهوا

اجازه تنفس پوستی پوست اطراف زخم و کاهش خطر خیس خوردگی

غیر قابل نفوذ نسبت به آب و باکتری 

امکان استحمام بدون خطر جداشدن پانسمان

پانسمان يكدست وانعطاف پذير

(مفاصل، برجستگي بند انگشتان)قابل استفاده آسان درمناطق ناهمواروداراي حركت وجابجائي زياد 

استفاده سريع وآسان

اليه فيلم استريل

حفاظت زخمهاي جراحي خشك بعد ازبخيه

Opsite*Transparent Film Dressing Spray
پانسمان اسپری 



:موارد مصرف

انواع مختلف زخمهاي خشك وكوچك

بريدگي هاي كوچك ، خراشيدگي

برروي بخيه های خشك

فيکس کردن لوله هاي درناژ

(Steinmann pin)فيكساتورهای خارجی ارتوپدي

بعد از برداشتن بخيه جراحی

روي ناحيه واكسيناسيون

اليه محافظ جهت تاولهای باز شده

Opsite*Transparent Film Dressing Spray

پانسمان اسپری



:استفادهروش

مانپانسوتشكيلنتيجهحصولجهت.نمائيداسپريزخمسانتيمترازمحل15فاصلهوبانمودهوارونهرااسپريقوطي
.بارتكرارنماييدسهتاراکردناسپريبهتر،

.ماندميباقيدرمحلروزسهتافيلماليهيكبصورتپانسمان

:پانسمانبرداشتننحوه

آنروينواريچسبچسباندنوسيلهبهوياپوستهپوستهبصورتتوانميراشدهخشككاملا پانسمان

.جداكردازپوستراحتيبه

:احتیاطموارد

.شوداستفادهخوبباتهويهفضايدرونشودتنفساسپریمحتويات.

.نشوداستفادهيددارهايبامحلول.

.باشدكودكانودسترسدورازنورخورشيد،حرارت.

.نگردداستفادهماه18زيركودكانجهت.

Opsite*Transparent Film Dressing Spray

پانسمان اسپری



Cica-Care*
پانسمان ژل سيليکون مخصوص اسکار



سيليكونازقبوليقابلدرصدداراي

خودبخودچسبندگي

مجدداستفادهوقابليتبادوام

كنندهمصرفرضايتمنديافزايشودرماندورهطولنمودنكوتاه

پذيرشكل

جناغوشگالله/آناتوميكيازنظربدنمختلفدرنقاطآساناستفادهقابل
سينه

صرفهبهمقرونومجدداستفادهقابل

روز28تا14بيناستفادهقابلوشستشوقابل

آساناستفاده

باالضدحساسيتخاصيت

وبالغيندركودكاناستفادهقابل

Cica-Care*

پانسمان ژل سیلیکون مخصوص اسکار



:موارد استفاده

اسکار زخمهاي قديم 

جراحت هاي جديد التيام يافته

سوختگي

بريدگي

سزارين و :) زخمهاي كلوئيدي قرمزرنگ وبرجسته مانند
(تيروئيدکتومی

جراحي زيبايی وپلستيك

Cica-Care*
پانسمان ژل سيليکون مخصوص اسکار



:نحوه ومراحل استفاده

.قبل از استفاده ازپانسمان ازبسته بودن كامل جراحت اطمينان حاصل نماييد

ازاستفاده روي زخمهاي عفوني وبخيه خودداري كنيد.

اسکار و پوست اطراف آن را شسته و خشک نماييد. 1.

پانسمان را به اندازه کمی بزرگتر از اسکار ببريد. 2.

بقيه پانسمان را در محل خشك وخنك نگهداري کنيد. 3.

اليه پوششی پشت پانسمان را جدا نماييد. 4.

ناحيه چسبنده ژل را بدون كشيدن برروي محل. .اسکار قرار دهيد5

اگر اسکار در محل آناتوميک دشوار قرار دارد ، مي توان از بانداژ يا چسب استفاده نمود. 6.

ژل را روزي دو باربا صابون مليم بشوييد وقبل ازاستفاده مجدد با يك حوله بدون پرزخشك نماييد. 7.



ساعت 8ساعت،روزسوم وچهارم ، 4دوروزاول روزي 
.وسپس روزي دوساعت به زمان اضافه شود

12مؤثرترين نتايج زماني حاصل مي شود كه حداقل 
.ساعت در روز استفاده شود24ساعت و حداكثر 

.  مدت درمان بسته به شخص ونوع زخم دارد

.ثبت دقیق دفعات استفاده درجدول مهم است

.ماه بدست خواهد آمد6-4بهترین نتیجه پس از

Cica-Care*
پانسمان ژل سيليکون مخصوص اسکار

:جدول وطول مدت درمان











Effect of Cica-Care





CHRONIC RANGE DRESSING



Intrasite Gel



Intrasite Gel

CMC                         2.3%

Propylene Glycol USP 20.0%

Purified  Water 77.7%



Intrasite Gel
وز زرد رنگ دبريدمان اتوليتيك قوي با اتوليز و                       تأثير بر زخمهاي اگزوداتيو با نكر

افههيدراتاسيون بافت نكروتيك سياه رنگ                  ايجاد رطوب مناسب با جذب اگزوداي اض

دبريدمان بدون درد و خونريزي

با خاصيت تسكين دهنده درد وخنك كننده در سوختگي هاي درجه دو سطحي

با ويژگي منحصر به فرد حفظ شكل ژل در دماي بدن



Intrasite Gel

:موارد مصرف

درمان زخمهاي سطحي وعمقي باز . 

زخمهاي فشاري . 

زخمهاي پا . 

زخمهاي جراحي. 

زخمهاي بدخيم. 

سوختگيهاي سطحي. 

سوختگي باآب داغ. 

پارگيها وخراشها. 



Intrasite Gel

.پانسمان بايد همراه بايك پانسمان ثانويه استفاده گردد

برحسب نوع زخم انتخاب ودفعات تعويض نوع پانسمان ثانويه مشخص مي شود.

:زخم نكروزه سیاه رنگ

Opsite Flexigride پانسمان ازنوع فيلم

: زخم داراي بافت مرده زرد رنگ

Allevynپانسمان جاذب مانندازنوع



ALLEVYN:The world’s No.1 foam dressing

Reg. Approved Nov 07, S&N Middle East



ALLEVYN dressings

پانسمان الوين بهترين راه برای درمان زخم با 

:فراهم کردن چند خاصيت منحصر به فرد

کنترل مناسب ترشحات

حداقل درد

راحتی و اسايش بيمار

نتايج مطلوب درماني براي بيمار و فراهم 

کردن پانسمان باقدرت جذب فوق العاده



الوين 

با طراحی منحصر به فرد كنترل ايده آل  
ترشحات



.                 عدم کنترل مناسب ترشحات يکی از مشکلت عدم بهبود زخم می باشد

خشکی بيش از حد         3خيس خوردگي و ليچ افتادن زخم             



مشكلت همراه با عدم جذب مناسب ترشحات

ليچ افتادگی•

افزايش ريسک عفونت    •

مانافزايش دفعات تعويض پانس•

به تعويق افتادن زمان ترميم•



Adhesive

Non-Adhesive

Sacrum

Heel

Cavity

Tracheostomy

انواع پانسمانهای الوین



ALLEVYN Adhesive



پانسماني با طراحي مدرن ALLEVYN

الیه میاني
با قابلیت جذب سریع  ترشحات

الیه سوراخدار در تماس با زخم
قابلیت عبور ترشحات زخم•

عدم آسیب به بافت گرانوله•

الیه میاني
بالشتكيبا خاصیت •

كنترل ،جذب و نگهداري •

جذب شدهت ترشحا

الیه 

خارجي
ضد باكتري•

ضد آب•



مزایای الوین

کاهش خطر خيس خوردگي زخم

 (ماندگاری حتی تا هفت روز)کاهش تعداد دفعات تعويض پانسمان!!!

آسايش و راحتی بيمار

کاهش خطرعفونت ثانويه

 کاهش احتمال نشت ترشحات زخم



Allevyn Adhesive
:موارد مصرف

 زخمهاي گرانوله سطحي با ترشح كم تا زياد

زخم بستر

زخم پاي ديابتيك، زخم پاي وريدي و شرياني

 زخمهاي بدخيم داراي ترشح و خونريزي دهنده

با ضخامت سطحي تا عمقي2سوختگيهاي درجه

محل دهنده گرافت پوستي

Intrasite Gel به همراه

هبراي زخمهاي ترشح دارونكروز



ALLEVYN Adhesive



Allevyn standard
Non-adherent Hydrocellular Dressing

پانسمان هاي  فوم هيدروسلوالر نچسب



با ساختمان سه اليه Allevynپانسمان

اليه خارجي ضدآب وباكتري 

اليه مركزي نرم وهيدروسلوالر

باقابليت جذب باال

اليه نچسب در تماس با زخم با ساختمان سوراخدار جهت عبور ترشحات



Allevyn Standard

گيهاي پانسمانوی ژ

قدرت جذب باال.

مقرون به صرفه. 

نرم وبالشتكي. 

استفاده آسان وراحت. 

درمان سريع زخم. 

بدون چسبيدن به سطح زخم. 



استفاده از الوين برای درمان اين 
زخم      

Courtesy of Dr.. G Di Benedetto. Ancona University School of Medicine, Ancona, Italy



ALLEVYN Sacrum
پانسمان الوين ساكروم



ALLEVYN Sacrum



ALLEVYN Heel
پانسمان الوين پاشنه



ALLEVYN Heel



ALLEVYN Tracheostomy
پانسمان الوين تراكئوستومي



ALLEVYN Tracheostomy



يك پانسمان با هزار مورد كاربرد ALLEVYN



يك پانسمان با هزار مورد 
ALLEVYNكاربرد



يك پانسمان با هزار مورد 
ALLEVYNكاربرد



زمان تعويض پانسمان                 



Allevyn in Action!



One of oldest known antibacterial agents

Used for many purposes

Broad spectrum of activity

Well known by clinicians

Acticoat پانسمان های حاوی نقره



Acticoat نقره های حاوی پانسمان 
الطيفیعامل ضد ميکروب وسيع حاوی نقره 

:مصرفموارد 

 ورقه ای جهت زخم های سطحی تا نيمه عميق عفونیانواع

 عفونیانواع پرکننده جهت زخم های حفره ای يا عميق

 پانسمان های نانوکريستال نقره ورقه ای در سايزهای بزرگ

:مزایا

کنترل و درمان عفونت در انواع زخم های حاد و مزمن قابليت 

:معایب

افراد با حساسيت شناخته شده به نقره ممنوعيت مصرف در 



What is ACTICOAT?

Nanocrystalline silver-coated high-

density polyethylene mesh provides 

broad spectrum antimicrobial protection. Ultrasonic welds bond 

the layers together.

Rayon / polyester core

helps maintain moisture 

level.



What is ACTICOAT 7?

Nanocrystalline silver-coated high-

density polyethylene mesh provides 

broad spectrum antimicrobial protection. Ultrasonic welds bond 

the layers together.

Rayon / polyester core

helps maintain moisture 

level.

Change 

pic




