B. Braun brūču aprūpe.
Pareiza. Jau no paša sākuma.

Brūču aprūpe

Pareiza. Jau no paša sākuma.
B. Braun brūču aprūpe.

Miljoniem cilvēku visā pasaulē cieš no hroniskām brūcēm.

Brūču aprūpes rokasgrāmata
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Šiem pacientiem ir jāsamierinās ar mēnešiem ilgām sāpēm

Brūces pamatnes sagatavošana
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un samazinātu dzīves kvalitāti. Tāpat viņiem ir nepieciešama

Prontosan® brūču skalošanas šķīdums
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Prontosan® brūču gels | Brūču gels X
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Braunol®
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Prontosan® brūču aerosols
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Veiksmīga ārstēšana atkarīga no brūces tīrības pakāpes, brūces

Nekrotiskas un fibrinozas brūces
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pamatnes sagatavošanas, pārsēja izvēles, ārstniecības un

Askina® Gel
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Askina® Sorb

18

Askina® Absorb+

20

detrīts, jo īpaši baktēriju biofilma, kavē un nomāc brūces

Fibrinozas un granulējošas brūces
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dzīšanu. Detrīta likvidēšana, ko dēvē arī par ”detritolīzi“, paātrina

Askina® foam | Foam Cavity | Cavity Strips
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brūces dzīšanu.

Askina® Heel
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Askina® Foam Border | Sacrum | Askina® Trachea
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Granulējošas un epitelizējošas brūces

30

Askina® SilNet

32

Askina® DresSil | Border | Sacrum
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B. Braun brūču aprūpes līdzekļi ir paredzēti ikvienam brūču

Askina® Transorbent®

36

veidam katrā brūces dzīšanas fāzē. Tādi mūsdienīgi risinājumi

Askina® Transorbent® Border | Sacrum

ilgstoša aprūpe un ārstēšana. Pacienti ar hroniskām brūcēm un
viņu ārstniecības un aprūpes speciālisti visvairāk par visu vēlētos
ātru un paliekošu brūces sadzīšanu.

aprūpes speciālista pieredzes, kā arī no pacienta stāvokļa.
Brūces pārklājums, baktēriju biofilma, strutas, nekrotiskie audi,

B. Braun ir izstrādājis plašu brūču aprūpes līdzekļu klāstu, kas
ļauj optimāli aprūpēt brūci, veicinot un paātrinot endogēno
dzīšanu.

kā Prontosan® brūču skalošanas šķīdums un brūču gels efektīvi

Askina® Touch

37

Askina® THINSite

38

Askina® Hydro

39

Šis brūču aprūpes preču katalogs palīdzēs jums atrast optimālu

Askina® Biofilm® Transparent

40

aprūpes plānu katram pacientam un brūces tipam, izvēloties

Askina® Derm

41

aprūpi, kas ir „Pareiza. Jau no paša sākuma”.

Inficētas brūces
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Askina® Calgitrol® Ag | Askina® Calgitrol® THIN

44

Askina® Calgitrol® Paste

46

Askina® Carbosorb

48

Askina® Pad I Pad S

49

Riskam pakļauta āda

50

Linovera®

50

Askina® Barrier Film | Barrier Cream

51

likvidē baktēriju biofilmu un sagatavo brūci Askina® grupas
brūču pārsēju lietošanai, kas veicina audu atjaunošanās procesu.
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Brūču aprūpes rokasgrāmata*
Brūces stāvoklis /
Brūces dzīšanas fāze

Izdalījumi

Ārstēšanas un
aprūpes mērķis

Procedūra / rīcība

●

Melna,
nekrotiska brūce
(neišēmiska) **

Maz

Sauso, nekrotisko audu
noņemšana

Brūces mitrināšana ar hidrogelu
Mehāniska vai ķirurģiska nekrotisko audu
noņemšana

●

Sausa,
fibrinoza brūce

Maz

Fibrinozo audu noņemšana
Infekcijas profilakse

Ja nepieciešams, mehāniska vai ķirurģiska
attīrīšana, brūces tīrīšana, brūces mitrināšana

●

Mitra,
fibrinoza brūce

Vidēji vai
daudz

Fibrinozo audu noņemšana
Izdalījumu kontrole

Ja nepieciešams, mehāniska vai ķirurģiska
attīrīšana, brūces tīrīšana, mitras brūces
vides nodrošināšana, lai uzlabotu autolītisku
attīrīšanos

●
●

Fibrinoza vai
granulējoša
brūce

Vidēji vai
daudz

Fibrinozo audu noņemšana
Izdalījumu kontrole
Granulācijas veicināšana

Brūces tīrīšana, mitras brūces vides
nodrošināšana, lai uzlabotu autolītisku
attīrīšanos

●

Granulējoša
brūce

Vidēji

Izdalījumu kontrole
Granulācijas veicināšana

Brūces tīrīšana, mitras brūces vides
nodrošināšana, jaunizveidojušos audu un
apkārtējās ādas aizsardzība

●

Granulējoša vai
epitelizējoša
brūce

Maz

Atlikušo izdalījumu
absorbēšana
Epitelizācijas veicināšana

Brūces tīrīšana, jaunizveidojušos audu un
apkārtējās ādas aizsardzība

●

Epitelizējoša
brūce

Nav

Epitelizācijas veicināšana

Jaunizveidojušos audu aizsardzība

Inficēta brūce

Vidēji līdz
daudz

Baktēriju daudzuma
samazināšana
Izdalījumu kontrole
Smakas neitralizēšana

Brūces tīrīšana, nepieļaut brūces atkārtotu
inficēšanos un novērst apkārtējo baktēriju
nokļūšanu brūcē

●

* Rokasgrāmata un katalogs ir paredzēti medicīnas speciālistiem.
** Perifēro artēriju slimību gadījumā brūci nedrīkst mitrināt.
*** Braunol® ir bezrecepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju un zāļu aprakstu,
kas ir saskaņots ZVA 29.12.2010.
**** Inficētu brūču aprūpe tikai ārstniecības speciālista uzraudzībā.

●

Riskam
pakļauta āda

Nav

1. pakāpes izgulējumu
(spiediena čūlu) profilakse

Ādas aprūpe ar hiperoksigenētu taukskābju
šķīdumu
Novērst bīdes un berzes iedarbību

●

Riskam
pakļauta āda

Nav

Brūcei apkārt esošās ādas
aizsardzība pret bojājumiem
Aizsardzība pret macerāciju

Aizsargāt veselo ādu ap brūci
Aizsargāt bojāto ādu
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Brūces tīrīšana un
Primārais brūces pārsējs
brūces pamatnes
Dziļa brūce
Virspusēja brūce
sagatavošana

Sekundārais
brūces pārsējs

Mainīšanas
biežums

Askina® Gel

Askina® Gel

Askina® SilNet
Askina® Derm

Līdz 3 dienām vai
pēc nepieciešamības

Askina® Gel

Askina® Gel

Askina® SilNet
Askina® Derm

1−3 dienas vai
pēc nepieciešamības

Prontosan® brūču
skalošanas šķīdums

Askina® Sorb Rope
Askina® Foam Cavity
Askina® Cavity Strips

Askina® Sorb
Askina® Absorb+
Askina® Foam

Askina® Pad
Askina® Fix
Askina® Elast

Katru dienu vai
pēc nepieciešamības

Prontosan® brūču gels
Prontosan® brūču gels X

Askina® Sorb Rope
Askina® Foam Cavity
Askina® Cavity Strips

Askina® SilNet
Askina® Absorb+
Askina® Foam

Askina® Pad
Askina® Fix
Askina® Elast

1−3 dienas vai
pēc nepieciešamības

Askina® Foam Cavity
Askina® Cavity Strips

Askina® SilNet
Askina® DresSil
Askina® Transorbent®

Askina® Fix
Askina® Elast

1−3 dienas vai
pēc nepieciešamības

Askina® Foam Cavity
Askina® Cavity Strips

Askina® SilNet
Askina® DresSil
Askina® Hydro

Askina® Fix
Askina® Elast

3−5 dienas vai
pēc nepieciešamības

N/P

N/P

Askina® Biofilm
Transparent
Askina® Derm

N/P

Līdz 7 dienām vai
pēc nepieciešamības

Brūces antiseptiska
apstrāde ar atbilstošu
līdzekli:
Braunol® ***

Askina® Calgitrol® THIN
Askina® Calgitrol®
Paste ****

Askina® Calgitrol® Ag
Askina® Calgitrol®
Paste ****

Askina® Pad
Askina® Fix
Askina® Elast

Katru dienu vai
pēc nepieciešamības

Ādas aprūpe

Aprūpes biežums

Ūdens un mazgāšanas
losjons

Linovera®

Divas līdz trīs reizes dienā

Ūdens un mazgāšanas
losjons

Askina® Barrier Film
Askina® Barrier Cream

Vienu reizi trīs dienās
Katru dienu vai pēc nepieciešamības
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Tīrīšana. Ātra brūces dzīšana.
Brūces tīrīšana | Brūces pamatnes sagatavošana |
Brūces antiseptiska apstrāde
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) Jodēts povidona ūdens šķīdums ādas un brūču
antiseptiskai apstrādei
) Ādas dezinfekcijai slimnīcas nodaļā vai operāciju zālē
) Ātra iedarbība 15 sekundēs
) Var lietot neatšķaidītu vai atšķaidītu kopā ar biežāk
izmantojamiem brūču pārsējiem

Virspusējas brūces un apdegumi

●

●

●

Prontosan®
brūču aerosols

) Nesterils šķīdums
) Novērš biofilmas veidošanos
) Kavē kontamināciju ar multirezistentiem
mikroorganismiem
) Sastāvā labi zināmas hipoalergēnas un audus
nekairinošas vielas
) Var lietot līdz 12 mēnešiem pēc pirmās atvēršanas
) Nesāpīga brūču aprūpe, pārsēju mitrināšana un maiņa

Terminu ”Brūces pamatnes sagatavošana“ pirmo reizi aprakstīja Falanga (2000), un to var definēt kā vispārēju brūces aprūpes plānu,
lai veicinātu endogēnu dzīšanu un uzlabotu mūsdienīgu brūču aprūpes līdzekļu efektivitāti. Galvenais uzdevums ir nodrošināt veselu
granulācijas audu veidošanos, kas pilnībā aizver brūci.
Pareiza brūces pamatnes sagatavošana hronisku brūču gadījumā ietver šādus pasākumus:
) baktēriju biomasas samazināšana brūces pamatnē;
) nekrotisko audu un kreveles noņemšana;
) izdalījumu mazināšana;
) šūnu disfunkcijas un izjauktā bioķīmiskā līdzsvara novēršana.
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Brūces pamatnes
sagatavošana

4. pakāpes apdegumi

3. pakāpes apdegumi

2. pakāpes apdegumi

1. pakāpes apdegumi

Akūtas brūces

Hroniskas brūces

Inficētas brūces

) Sterils, viskozs hidrogels
) Novērš biofilmas veidošanos
) Sastāvā labi zināmas hipoalergēnas un audus
nekairinošas vielas
) Saderīgs ar biežāk izmantojamiem brūču pārsējiem
) Var lietot līdz 8 nedēļām pēc pirmās atvēršanas
) Nesāpīga brūču aprūpe

●

●

●

●

●

●

) Sterils hidrogels
) Novērš biofilmas veidošanos
) Sastāvā labi zināmas hipoalergēnas un audus
nekairinošas vielas
) Saderīgs ar biežāk izmantojamiem brūču pārsējiem
) Var lietot līdz 8 nedēļām pēc pirmās atvēršanas
) Nesāpīga brūču aprūpe

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Braunol®

●

Prontosan®
brūču gels X

●

Prontosan®
brūču gels

●

Prontosan® brūču
skalošanas šķīdums

) Sterils šķīdums
) Novērš biofilmas veidošanos
) Sastāvā labi zināmas hipoalergēnas un audus
nekairinošas vielas
) Saderīgs ar biežāk izmantojamiem brūču pārsējiem
) Var lietot līdz 8 nedēļām pēc pirmās atvēršanas
) Nesāpīga brūču aprūpe, pārsēju mitrināšana un maiņa

Prontosan® brūču skalošanas šķīdums
Šķīdums akūtām, hroniskām un apdegumu brūcēm

Likvidē un neļauj veidoties biofilmai

Prontosan® sastāvā ir betaīns un poliheksanīds.

Novērš infekcijas veidošanos

Betaīns mazina biofilmas virsmas spriedzi, tādējādi
biofilma mitrinās un kļūst caurlaidīga.
Darbības mehānismu var salīdzināt ar trauku mazgājamās
mašīnas mazgāšanas līdzekli.

Samazina dzīšanas laiku
Nesāpīga brūču aprūpe, pārsēju mitrināšana un maiņa
Sastāvā labi zināmas hipoalergēnas un audus nekairinošas vielas
Saderīgs ar biežāk izmantojamiem brūču pārsējiem
Var lietot līdz 8 nedēļām pēc pirmās atvēršanas

Tradicionālā brūces skalošana
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Prontosan®

Poliheksanīds ir pretmikrobu līdzeklis ar plašu biocīdās
darbības spektru. Darbības mehānismu var raksturot kā
nespecifisku elektrostatisku mijiedarbību ar baktērijas
šūnas sieniņu.
Poliheksanīda savienošanās ar baktērijas šūnas sieniņu
izraisa baktērijas bioloģiskās struktūras sabrukšanu.

Brūces tīrīšana | Brūces pamatnes sagatavošana | Brūces antiseptiska apstrāde

Brūces pamatnes
sagatavošana

PRONTOSAN® LIETOŠANA NSBT
Negatīvā spiediena brūču terapijas / The negative
presure wound therapy (NSBT/NPWT) skalošanas sistēma
nodrošina efektīvāku šķīduma, piemēram, Prontosan®
brūču skalošanas šķīduma, piegādi komplicētām brūcēm
ar mērķi:
) novērst infekciju un inficēšanos;
) mazināt dzīšanas laiku;
) mazināt amputācijas risku.
UZMANĪBU! Nedrīkst lietot uz hialīna skrimšļiem un
aseptiskās locītavu operācijās.

Indikācijas

Pirms lietošanas

Prontosan® brūču skalošanas šķīdumu var
lietot infekciju profilaksei akūtām, jutīgām
un hroniskām brūcēm, kā arī:

) Noskrūvējiet vāciņu, noņemiet gredzenu, uzskrūvējiet vāciņu pulksteņa
rādītāju kustības virzienā. Šajā brīdī flakons tiek caurdurts. Noskrūvējiet
vāciņu un lietojiet flakonu.

) ttraumatiskām brūcēm;
) pēcoperācijas brūcēm;

Priekšrocības

) hroniskām kāju čūlām (piemēram,
venozām, diabētiskās pēdas čūlām un
izgulējumiem (spiediena čūlām));

) Gatavs lietošanai

) 1. un 2. pakāpes apdegumiem.

) Ērta un vienkārša lietošana
) Lieto tieši no praktiski saspiežama flakona
) Sastāvā hipoalergēnas un audus nekairinošas vielas
) Var sasildīt līdz ķermeņa temperatūrai
) Var lietot uz jutīgas un kairinātas ādas
) Nav brūces turpmākas piesārņošanas riska
) Var lietot kopā ar biežāk izmantojamiem standarta un mūsdienīgiem brūču
pārsējiem
) 1000 ml flakons īpaši piemērots brūču aprūpei ar vakuummetodi

Prontosan®
Flakons

Tilpums
40 ml

Daudzums
iepakojumā

Artikula
numurs

24

400413

Flakons

350 ml

1

400415

Flakons

1,000 ml

1

400430

Sastāvs: 0,1 % poliaminopropilbiguanīds (poliheksanīds)
Betaīna virsmaaktīva viela
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Prontosan® brūču gels | Prontosan® brūču gels X
Ādas brūču un apdegumu tīrīšanai un mitrināšanai. Biofilmas veidošanās novēršanai

Novērš biofilmas veidošanos
Novērš infekciju un inficēšanos
Samazina dzīšanas laiku

Nekrotiskos audus un kreveles labi var noņemt ar Prontosan®
brūču skalošanas šķīdumu, taču vispirms ir jānoņem lielās
kreveles, ilgāku laiku nodrošinot brūces mitrināšanu. Šim
nolūkam optimālais risinājums ir Prontosan® brūču gels un
Prontosan® brūču gels X.

Nesāpīga brūču aprūpe un pārsēju maiņa
Sastāvā labi zināmas hipoalergēnas un audus
nekairinošas vielas

Kad jālieto Prontosan® brūču gels un
kad Prontosan® brūču gels X
Prontosan® brūču gels

Prontosan® brūču gels X

Var lietot kopā ar biežāk izmantojamiem standarta
un mūsdienīgiem brūču pārsējiem

30 ml flakons

250 g tūba

Šķidrs

Viskozs

Var lietot līdz 8 nedēļām pēc pirmās atvēršanas

Mazākām, dziļām un šaurām
brūcēm, kā arī grūti sasniedzamām
brūcēm

Lielām brūcēm, piemēram:
) ulcus cruris;
) izgulējumiem (spiediena čūlām).

1. un 2. pakāpes apdegumu brūcēm

Visām apdegumu brūcēm, arī 3. un
4. pakāpes

Ja nepieciešams neliels daudzums

Ja nepieciešams liels daudzums
Kad Prontosan® brūču gels ir pārāk
šķidrs
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Brūces tīrīšana | Brūces pamatnes sagatavošana | Brūces antiseptiska apstrāde

2

Brūces pamatnes
sagatavošana

1

NORĀDĪJUMI UN IETEIKUMI
Principā visas brūces vispirms ir jāizskalo un jāiztīra
ar Prontosan® brūču skalošanas šķīdumu, Prontosan®
gelu un Prontosan® gelu X, atstājot tos brūcē līdz
nākamajai pārsiešanai. Tā rezultātā tiek nodrošināta
ilgstoša iedarbība.

Indikācijas

Lietošana

Ādas brūču un apdegumu tīrīšana,
mitrināšana un attīrīšana:

Izvēle starp Prontosan® brūču gelu un Prontosan® brūču gelu X nodrošina
optimālu uzklāšanu uz lielām virsmām, kā arī dziļās brūcēs.

) traumatiskas brūces;

1

Uz plašām brūcēm uzklāj 3–4 mm biezu Prontosan® brūču gela X kārtu,
ko nosedz ar sekundāro pārsēju.

2

Dziļās vai tuneļveida brūcēs, brūces dobumos un grūti aizsniedzamās
vietās uzklāj 3–5 mm biezu Prontosan® brūču gela kārtu un nosedz ar
sekundāro pārsēju.

) pēcoperācijas brūces;
) hroniskas kāju čūlas (piemēram, venozas,
diabētiskās pēdas čūlas un izgulējumi
(spiediena čūlas);
) termiskas brūces;
) ķīmiski apdegumi (skābju un sārmu
radīti);

Prontosan® brūču gels

) starojuma izraisītas brūces;
) brūču pārsēju mitrināšana.

Tilpums
Prontosan® brūču gels

30 ml

Skaits
iepakojumā
1

Artikula
numurs
400515

Prontosan® brūču gels X

250 g

1

400508

Prontosan® brūču gels X

50 g

1

400517

Sastāvs: 0,1 % poliaminopropilbiguanīds (poliheksanīds), betaīna virsmaktīvā viela,
attīrīts ūdens, glicerīns, hidroksietilceluloze
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Braunol®
Antiseptisks un dezinfekcijas līdzeklis ādas, gļotādu un brūču aprūpei

RAKSTUROJUMS
) Brūnā krāsa parāda jau dezinficētos rajonus.
) Ļoti plašs iedarbības spektrs, var lietot
atbilstoši atšķaidītu.
) Ātra iedarbība 15 sekunžu laikā un ilgstoša
darbība.
) Standartizēts jodēta povidona šķīdums
drošai lietošanai un iedarbībai ar derīguma
termiņu 3 gadi (iepakojumi < 500 ml) vai
5 gadi (iepakojumi > 500 ml).

Starp antiseptiskiem un pretmikrobu līdzekļiem jodētam povidonam joprojām
ir sava svarīga vieta ikdienas medicīnā, arī veterinārajā. Jodētam povidonam
piemīt plašākais pretmikrobu darbības spektrs, tas ir klīniski ļoti efektīvs un
vienlaikus ļoti maztoksisks klīniskajā praksē.
Jaunākajiem joda preparātiem ir augsta klīniskā efektivitāte, bet nav
sarežģījumu ar toksicitāti. Pētījumi apliecina, jodēta povidona preparāti
ir teicami antiseptiskie līdzekļi, vērtējot pretmikrobu iedarbību pret MRSA,
sēnītēm un vīrusiem, un tas ir labākais antiseptiskais līdzeklis sporu
likvidēšanai.
) Antiseptiska gļotādu apstrāde
) Antiseptiska apdeguma brūču tīrīšana
) Antiseptiska brūču apstrāde, ja skarti skrimšļi

Braunol®

Tilpums

Skaits iepakojumā

Flakons

30 ml

1

Flakons

100 ml

1

Flakons

1000 ml

1

Sastāvdaļas: 7,5 g jodēta povidona (0,75 g pieejama joda – aktīvās sastāvdaļas) uz 100 g;
nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts, nātrija jodāts,
makrogola laurilēteris 9 EO (Ph. Eur.), nātrija hidroksīds, attīrīts ūdens
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Indikācijas
Antiseptiska inficētu ādas brūču apstrāde,
piemēram:
) traumatiskas brūces;
) pēcoperācijas brūces;
) hroniskas ādas čūlas (piemēram,
venozas, diabētiskās pēdas čūlas
vai izgulējumi (spiediena čūlas).

Brūces tīrīšana | Brūces pamatnes sagatavošana | Brūces antiseptiska apstrāde

Prontosan® brūču aerosols

Brūces pamatnes
sagatavošana

Virspusēju brūču un apdegumu tīrīšanai un mitrināšanai, aprūpei

LIETOŠANAS IETEIKUMI
Pirms Prontosan® brūču aerosola lietošanas
rūpīgi noskalojiet ziepju, ziežu, eļļu vai citu
brūču aprūpes līdzekļu atliekas.

Prontosan® brūču aerosols veicina ātru brūces sadzīšanu, efektīvi tīrot un
mitrinot virspusējas brūces un apdegumus.
Lietošana
Rūpīgi izsmidziniet Prontosan® brūču aerosolu uz visas brūces un tās rajona.
Tā tiek mazināts inficēšanās risks un nodrošināti optimāli dzīšanas apstākļi.
Nosedziet brūci ar pārsēju.
Pārsējus ar recekļiem vai krevelēm var mitrināt ar Prontosan® brūču
aerosolu, lai tos varētu vieglāk noņemt un šis process būtu nesāpīgs.
Priekšrocības

Indikācijas
Tīrīšanai, skalošanai un mitrināšanai:
) virspusējas akūtas un hroniskas brūces
(piemēram, ādas bojājumi, kodumi,
plēstas brūces, nobrāzumi, sasitumi,
izgulējumi (spiediena čūlas), ulcus cruris,
diabētiskās pēdas čūlas);
) virspusēji apdegumi.
Atvieglo sakaltušu pārsēju noņemšanu.

) Novērš infekciju un brūces inficēšanos
) Veicina brūces dzīšanu
) Kavē rētas veidošanos
) Kavē kontamināciju ar multirezistentiem mikroorganismiem
) Novērš biofilmas veidošanos
) Mazina sāpes
) Nesāpīga brūču aprūpe, pārsēju mitrināšana un maiņa

Prontosan® brūču aerosols
Flakons ar izsmidzinātāju

Tilpums

Skaits iepakojumā

75 ml

20

Artikula numurs
400565

Sastāvs: attīrīts ūdens, betaīna virsmaktīvā viela, 0,1 %
poliaminopropilbiguanīds (poliheksanīds)
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Nekrotisku audu un kreveļu noņemšana.
Viegli, efektīvi, nesāpīgi.
Nekrotiskas un fibrinozas brūces

14

Nekrotiskas un
fibrinozas brūces

Nekrotiskas brūces ar krevelēm

Sausas, nekrotiskas brūces

Vidēji eksudējošas nekrotiskas brūces

) Īpašs aplikators dziļāku brūču un dobumu sasniegšanai
) Izcili mitrinošas īpašības
) Bezkrāsains – precīzai brūces apstrādei
) Ļoti laba stabilitāte – paliek uzklāšanas vietā

) Optimāla pielāgošanās spēja brūcei, uzsūkšanas spēja un
gela veidošana
) Vertikāla absorbcija
) Neizraisa brūces malu macerāciju
) Noņemams vienā gabalā
) Netraumējoša, nesāpīga pārsēja noņemšana

●
●

Askina® Absorb+

spēcīgi eksudējošas brūces

●
●

Askina® Sorb

vidēji eksudējošas brūces

●

Gel

●

Askina®

vāji eksudējošas brūces

) Labas, ilgstošas uzsūkšanas spējas
) Laba noturība (nav “sūkļa efekta”)
) Izmantojams kompresijas terapijā
) Neizraisa brūces malu macerāciju
) Mīksts un elastīgs, arī tad, kad ir uzsūcis brūces
izdalījumus
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Askina® Gel
Hidrogels (ūdens gels) autolītiskai nekrotisko audu atdalīšanai

Viegli uzklājams, izmantojot vienas rokas tehniku
Gela struktūra nodrošina ciešu kontaktu ar brūces
virsmu, tas nenopil un paliek uzklāšanas vietā
Īpaši veidots iepakojuma aplikators ļauj gelu ievadīt
dziļākos brūces dobumos, fistulās…

Askina® Gel ir bezkrāsains, viskozs, sterils hidrogels. Atkarībā no
brūces stāvokļa Askina® Gel mitrina sausus, nekrotiskus audus,
veicinot nekrotisku audu atdalīšanu sausās brūcēs vai absorbē
brūces kreveli un izdalījumus, ja to ir maz. Askina® Gel nodrošina
mitru brūces vidi, kas sekmē dabisku dzīšanu.

Izcila hidrācija: 40 % sastāvā esošā ūdens pāriet brūcē
Bezkrāsains – precīzai brūces aprūpei

Pārvarētais attālums (cm)

Izcila Askina® Gel stabilitāte
18 h laikā Askina® Gel nepārvietojas, ja slīpums ir 90°.
4

Askina® Gel
Gel B

3
2
1
0
30 min
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60 min

90 min

18 h

Dati pētījuma lietā.

Nekrotiskas vai fibrinozas brūcess

1

2

3

4

LIETOŠANAS IETEIKUMI
) Askina® Gel ir jāuzklāj vismaz 5 mm biezā kārtā.
) Lietojiet caurspīdīgu poliuretāna plēvi Askina® Derm - kā pārsēju, lai nosegtu Askina® Gel.

Nekrotiskas un
fibrinozas brūces

) Askina® Gel var atstāt brūcē uz 3 dienām.

Indikācijas

1

Amputācijas brūce: ir fibrīna, nekrotiski audi.
Mehāniska audu atdalīšana ar skalpeli ir ļoti sāpīga, kaut arī tiek lietoti
iedarbīgi pretsāpju līdzekļi.

2

Askina® Gel uzklāj biezā slānī. Uzklāšana ir viegla un nesāpīga.

3

Tad gelu nosedz ar caurspīdīgu poliuretāna plēvi – Askina® Derm.

4

Pēc vienas nedēļas ārstēšanas, kad Askina® Gel uzklāts 3 reizes, melnos
nekrotiskos audus var noņemt un fibrīnu viegli atdalīt.
Sāk parādīties granulācijas audi.

Vāji eksudējošas, kreveļainas vai sausas,
nekrotiskas brūces:
) venozas un arteriālas kāju čūlas;
) izgulējumi (spiediena čūlas);
) diabētiskās pēdas čūlas;
) traumatiskas brūces.

Attēlos redzamo ārstēšanu veica Dr. Lazareth no St. Joseph slimnīcas Asinsvadu slimību nodaļas
Parīzē, Francijā

Kā darbojas hidrogels?
Mitrina
nekrotiskos
audus

Askina® gels

Absorbē
izdalījumus un
fibrīna fragmentus

Hidrogeliem piemīt īpaša spēja pielāgoties videi, un tie
var vai nu mitrināt brūci, vai absorbēt izdalījumus. Tie
veicina nekrotisko un fibrinozo audu un cita nedzīva
materiāla atdalīšanu.

Iepakojums

Skaits iepakojumā

Artikula numurs

15 g

5

001419 S

15 g

10

001419 N

100 g

1

14291

Sastāvs: attīrīts ūdens, glicerīns, gela veidošanas viela, akrilpolimērs
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Askina® Sorb
Augstas absorbcijas algināta pārsējs

Ērti un viegli lietojams
Laba uzsūkšanas spēja
Veido mīkstu gelu, ko viegli noņemt kā mīkstu,
viengabalainu masu, bez atlikumiem

Askina® Sorb ir sterils primārais brūces pārsējs no šķiedras, kas
satur 85 % kalcija algināta un 15 % karboksimetilcelulozes (KMC).
Saskaroties ar brūces izdalījumiem, algināta un KMC šķiedras ātri
veido gela formu, apmainoties joniem – kalcija joniem pārsējā
un nātrija joniem izdalījumos, un veidojas mīksts, mitrs gels, kas
veicina dabisku dzīšanu.

Vertikāls uzsūkšanas process:
) nav sānu noplūdes;
) nenotiek brūces malu macerācija;
) netraumējoša pārsēja noņemšana.
30
25
g/100 cm2 (30 min)

Laba, ātra uzsūkšana
Askina® Sorb un populārāko
KMC pārsēju uzsūkšanas spējas
salīdzinājums*

20
15
10
5

* Ķirurģisko materiālu testēšanas laboratorija.
Ziņojums #97/825/1, 1997. gada janvāris
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0
Askina® Sorb

KMC pārsējs

Nekrotiskas un fibrinozas brūces

1

2

3

4

LIETOŠANAS IETEIKUMI
) Nosegt ar sekundāro pārsēju, piemēram, Askina® Pad,
vai ar Askina® Foam, ja brūcē ir daudz izdalījumu.

Nekrotiskas un
fibrinozas brūces

) Nostiprināt ar pārsēja fiksatoru vai saiti.

Indikācijas

1

2

Askina® Sorb Flat Rope lietošanas piemēri
Dziļas brūces, daudz izdalījumu. Pārsēju ievieto tieši dobumā.
Brūci nedrīkst piepildīt pārāk cieši.

3

Pārsēju noņem vienā gabalā, neko neatstājot brūcē.

4

Algināta un KMC šķiedru struktūra.

Brūces ar vidēji daudz vai daudz izdalījumiem,
piemēram:
) izgulējumi (spiediena čūlas);
) venozas un arteriālas kāju čūlas;
) diabētiskās pēdas čūlas;
) donora vietas;
) traumatiskas brūces;
) nobrāzumi;
) 2. pakāpes apdegumi;
) pēcoperācijas brūces.

Askina® Sorb
Pārsējs

Flat Rope

Izmērs

Skaits iepakojumā

Artikula numurs

3

2109S

6 cm x 6 cm

10

2115S

6 cm x 6 cm

15

2100S

10 cm x 10 cm

3

2107S

10 cm x 10 cm

10

2116S

10 cm x 10 cm

15

2101S

15 cm x 15 cm

3

2108S

15 cm x 15 cm

10

2102S

6 cm x 6 cm

2,7 cm x 34 cm

3

2106S

2,7 cm x 34 cm

10

2105S
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Askina® Absorb+
Izcili absorbējošs, nelīpošs brūču pārsējs

Labi aiztur izdalījumus (nav „sūkļa efekta”):
) var lietot kompresijas terapijā;
) neizraisa brūces malu macerāciju.
Pakāpeniska uzsūkšana bez “Gel Lock”
Paliek mīksts un elastīgs pat tad, kad ir uzsūcis
lielu izdalījumu daudzumu
Nepielīp brūces kontaktvirsmai
Nav “sausinošs” kā īpaši absorbējošs materiāls

Askina® Absorb+ ir īpaši uzsūcošs pārsējs, kas var uzsūkt lielu
daudzumu brūces izdalījumu un baktēriju.
Tas sastāv no iekšējā polsterējuma, kas satur stingras, ūdeni aizturošas
polimēra šķiedras, ievietotas neaustā ārējā pārsēja materiālā.
Saskaroties ar brūces izdalījumiem, šķidrums tiek pārvērsts un noturēts
kā mīksts un elastīgs gels, kas palīdz iztīrīt brūci un nodrošināt mitru
brūces vidi.
Uzsūkšanas spēja m/m, g
Šķidruma svars, kas tiek absorbēts
pēc 1 h uz gramu pārsēja

Laba, ilgstoša uzsūkšanas spēja

32
30
28
26
24
22
20
Konkurējošs izcili absorbējošs pārsējs

Askina® Absorb+
[B. Braun dati pētījuma lietā]
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Nekrotiskas un fibrinozas brūces

1

2

3

4

LIETOŠANAS IETEIKUMI
) Askina® Absorb+ var lietot kā primāro pārsēju vai
likt uz citiem pārsējiem, kad nepieciešama ļoti liela
uzsūkšanas spēja.
) Ja nepieciešams, var nedaudz pamīšus uzklāt
vairākus pārsējus, lai pārklātu ļoti lielus brūces
laukumus.
Nekrotiskas un
fibrinozas brūces

) Dziļas brūces gadījumā nepiepildiet brūci pārāk blīvi,
jo pārsējs nedaudz uzbriest, kad uzsūc izdalījumus.

Klīniskā lietošana: venoza kājas čūla

Indikācijas

1

Daudz izdalījumu brūcē, apkārtējo audu tūska un apsārtums

2

Askina® Absorb+ lietots kompresijas terapijā: tas efektīvi uzsūc un izvada
lielu izdalījumu un atmirušo audu daudzumu.

) venozas un arteriālas kāju čūlas;

3

Vertikāla uzsūkšana, neizraisa brūces malu macerāciju.

) diabētiskās pēdas čūlas;

4

Pēc 12 dienām brūces virsma un apkārtējā tūska būtiski mazinās, veidojas
epitelializācijas audi.

Brūces ar vidēji vai daudz izdalījumiem,
piemēram:
) izgulējumi (spiediena čūlas);

) pirmās un otrās pakāpes apdegumi;
) traumatiskas brūces;
) onkoloģiskas brūces.

Kā tas darbojas
Iekšējais šķiedru polsterējums sastāv no trīs sastāvdaļām, kas izžāvētas kā viens materiāls
1. Celulozes šķiedra dispersijai un izdalījumu novadīšanai uz sāniem
2. Izcili absorbējoša šķiedra ar lielu uzsūkšanas spēju
3. Divu komponentu šķiedra saistīšanai un stiprībai

Askina® Absorb+

Konkurējošs izcili
absorbējošs pārsējs

Uzsūkšana

Uzsūkšana notiek pakāpeniski un vienmērīgi, ļaujot uzsūkt un noturēt lielu izdalījumu daudzumu.
Nav “Gel Lock” efekta: sastāvā nav pulvera, tāpēc ap daļiņām neveidojas gels, kas kavētu
turpmāku absorbciju un radītu sausu vidi daļiņu iekšpusē.
Piesūcināts pārsējs
) Zems
) Mīksts un elastīgs

) Augsts
) Ciets, nav elastīgs

Askina® Absorb+

Izmērs

Skaits iepakojumā

Artikula numurs

10 x 10 cm

10

3331010

10 x 20 cm

10

3331210

20 x 20 cm

5

3332005

21

Efektīva izdalījumu kontrole.
Fibrinozas un granulējošas brūces

22

Traheostomijas | Drenāžas vietas

2. pakāpes apdegumi

spēcīgi eksudējošas brūces

) Viegli uzklājams, nav nepieciešama fiksācija
) Īpaši pielāgots grūti sasniedzamiem pārsiešanas
rajoniem
) Stingra fiksācija, pateicoties līpošai malai
) Gaisa un ūdens tvaikus caurlaidīgs ārējais slānis
) Teicama aizsardzība pret bīdi un berzi

●

●

●

) Gatavs lietošanai, nav nepieciešama fiksācijas
ierīce
) Inovatīvs anatomisks pārsējs, kas pārklāj potīti
) Spiedienu mazinošas putas: palīdz novērst
1. pakāpes izgulējumus (spiediena čūlas)
) Teicama aizsardzība pret bīdi un berzi

●

●

●

●

) Izcila brūces izdalījumu uzsūkšanas spēja
) Ekonomiski efektīvs: pārsējs nav bieži jāmaina
) Mīksts un ērts
) Noslēgtas malas: mazs nospiedumu atstāšanas
risks
) Nepielīp brūcei
) Netraumējoša, nesāpīga pārsiešana
) Vizuāla brūces izdalījumu uzsūkšanas kontrole

) Forma pielāgota krustu rajonam
) Piemērots ādas aizsardzībai pacientiem ar
inkontinenci

Fibrinozas un
granulējošas brūces

Traumatiskas brūces

Ķirurģiskas brūces

Diabētiskās pēdas čūlas

Arteriālas un venozas kāju čūlas

vidēji eksudējošas brūces

●

●

●

●
●

●

Trachea

maz eksudējošas brūces

●

●

●

●

●

Askina®

●

Askina® Foam Sacrum
krustu rajonam

●

Askina® Foam Border

●

Askina® Heel
papēžiem

●

Askina® Foam

Izgulējumi (spiediena čūlas)

Superficial wounds

Fibrinozas un granulējošas brūces

) Īpaši veidota atvere precīzi aptver traheostomas
un drenāžas vietas
) Var izmantot visu veidu caurulēm un stomām

Dobas un tuneļveida
brūces

) Piemērots dažādu dobu brūču aprūpei
) Izcila izdalījumu uzsūkšanas spēja
) Netraumējoša pārsēja maiņa

●

●

●

●
●

●

Askina® Cavity Strips
lentas dobām brūcēm

●

Askina® Foam Cavity
dobām brūcēm

) Ērti ievietojamas brūcē
) Piemērotas lietošanai mazos dobumos un
tuneļveida brūcēs
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Askina® Foam | Askina® Foam Cavity | Askina® Cavity Strips
Hidrofili putu pārsēji

Izcilas brūces izdalījumus kontrolējošas īpašības

Askina® Foam ir divslāņu nepielīpošs putu pārsējs, kas sastāv no:

Ekonomiski efektīvs: pārsējs nav bieži jāmaina

) mīksta, hidrofila poliuretāna putu slāņa, kas ir gaisu caurlaidīgs
un ar izcilu šķidruma uzsūkšanas spēju (199 g / 100 cm2);

Nodrošina mitru vidi brūcē
Nepielīp brūcei; netraumējoša pārsēja maiņa

) plānas, caurspīdīgas poliuretāna aizsargplēvītes, kas ir ūdens
necaurlaidīgas un baktēriju rezistentas.

Vizuāla brūces izdalījumu uzsūkšanas kontrole
Neatstāj nospieduma pēdas, izmantojot to
zem kompresijas terapijas līdzekļiem

(g / 25 cm2)

Askina® Foam Cavity dobām brūcēm ir ļoti izturīgs:
viegli un viengabalaini noņemams, neatstāj daļiņas

24

30
25
20
15
10
5
0

■ Uzsūkšana (1 h) ■ Aizturēšana (24 h)
Askina® Foam uzsūkšanas spēja ir viena
no lielākajām starp tirgū esošajiem
izstrādājumiem.

Askina®
Foam

Izcilā spēja aizturēt šķidrumu padara
to par ideālu līdzekli lietošanai zem
kompresijas pārsējiem.
Dati pētījuma lietā.

Fibrinozas un granulējošas brūces

1

2

3

4

LIETOŠANAS IETEIKUMI

) Askina® Foam var lietot arī kā sekundāro pārsēju
spēcīgi eksudējošām brūcēm kombinācijā ar
Askina® Sorb vai kā sekundāro pārsēju dziļām
brūcēm, kas piepildītas ar Askina® Sorb Rope vai
Askina® Foam Cavity.

Indikācijas Askina® Foam lietošanai

1

Askina® Foam, lietota spēcīgi eksudējošai, līdzenai brūcei: vizuāla
brūces eksudāta uzsūkšanas kontrole.

2

Tiek uzsūkts liels eksudāta daudzums: vertikāla absorbcija bez brūces
malu macerācijas.

3 4

Kombinēta Askina® Foam Cavity, ko izmanto dziļu, spēcīgi eksudējošu
brūču aizpildīšanai, un Askina® Foam, ko izmanto kā papildu
absorbējošu pārsēju, lietošana.

Mēreni vai spēcīgi eksudējošas brūces:
) 1.–4. pakāpes izgulējumi;
) venozas un arteriālas kāju čūlas;
) diabētiskās pēdas čūlas;
) 1. un 2. pakāpes apdegumi;
) traumatiskas brūces.

Askina® Foam Cavity un Askina® Cavity Strips
Indikācijas Askina® Foam Cavity lietošanai
) Dziļām, dobām un spēcīgi eksudējošām brūcēm
Indikācijas Askina® Cavity Strips lietošanai
) Nelielas dobas, mēreni vai spēcīgi eksudējošas
brūces

izgatavotas no tāda paša putu materiāla kā Askina® Foam, bet bez poliuretāna
aizsargplēvītes. To specifiskā forma, lielā uzsūkšanas spēja un rezistence
padara tos par ideālu pārsēju dziļām, spēcīgi eksudējošām brūcēm, kā arī
tuneļveida brūcēm un maziem brūču dobumiem (Askina® Cavity Strips).
Inovatīvs pārsēja dizains

) Tuneļveida brūces
Īpašā Askina® Foam vaļēju šūnu struktūra nodrošina ātru un
vertikālu eksudāta uzsūkšanu bez riska, ka jaunizveidotie
granulācijas audi ieaugs.

Izmērs
Askina® Foam

5 cm x 7 cm

Skaits iepakojumā

Artikula numurs

10

7240710

10 cm x 10 cm

10

7241010

10 cm x 20 cm

10

7241210

20 cm x 20 cm

5

7242005

Askina Foam Cavity

2,5 cm x 40 cm

10

7244010

Askina® Cavity Strips

2,5 cm x 40 cm

10

7246010

®
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Fibrinozas un
granulējošas brūces

) Askina® Foam var nofiksēt ar pārsēja fiksatoru vai
saiti, vai ar kompresijas saiti.

Askina® Heel papēžiem
Anatomiski veidots hidrocelulārs papēža pārsējs

Koncepcija “gatavs lietošanai”,
nav nepieciešama fiksācijas ierīce
Anatomiska forma, kas pārsedz potīti

Askina® Heel ir anatomiski veidots, divu slāņu, nelīpošs putu
pārsējs, kas sastāv no papēža kapes ar stiprinājuma putu
materiāla lenti un divām pašlīpošām stiprinājuma lentēm, kas
notur pārsēju vietā pat kustību laikā.

Spiedienu mazinošs putu materiāls,
palīdz novērst 1. pakāpes izgulējumus (spiediena čūlas)

Askina® Heel pārsējs ir pieejams arī kā Askina® Heel XL, kura
virsmas laukums ir par 33 % lielāks.

Teicama aizsardzība pret bīdi un berzi

Askina® Heel nodrošina mitru vidi brūcē,
kas veicina dabisku dzīšanu.
■ Uzsūkšanas spēja
(g / 25 cm2)

Askina® Heel un divu citu
ražotāju pārsēju uzsūkšanas
spēja tika vērtēta, nosakot
šķidruma daudzumu, ko uzsūca
5 x 5 cm pārsēja paraugs.

Dati pētījuma lietā.

Uzsūkšanas spēja (g / 25 cm2)

Izcila Askina® Heel
uzsūkšanas spēja

30

30

25

25

20

20

15

15

10

10

5

5

0

0
Askina® Heel
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■ Uzsūkšanas spēja
(reizes pārsniedz
paša masu)

Fibrinozas un granulējošas brūces

1

2

3

4

LIETOŠANAS IETEIKUMI
) Pašlīpošās stiprinājuma lentes var atvērt un aizvērt
atkārtoti, lai nodrošinātu, ka pārsējs ir nostiprināts
droši un ērti.
) Brūci var ērti apskatīt, neradot neērtības pacientam.

Indikācijas

Kā uzlikt Askina® Heel
Uzlieciet pašlīpošās stiprinājuma lente katrā Askina® Heel pusē.

2

) 1.–4. pakāpes izgulējumi (spiediena
čūlas);

Rūpīgi uzlieciet pārsēju uz papēža un nostipriniet to ar stiprinājuma
lenti.

3

Novietojiet Askina® Heel pareizi: potīte ir pārklāta.

) diabētiskās pēdas čūlas;

4

Pārsēju var nofiksēt arī ar kompresijas zeķi.

Fibrinozas un
granulējošas brūces

1

Mēreni vai spēcīgi eksudējošu, daļēja vai
pilna dziļuma papēža brūču aprūpe:

) ķirurģiska ārstēšana;
) 1. un 2. pakāpes apdegumi.
Spiedienu mazinošas putas: novērš izgulējumus (spiediena čūlas)
Spiediena sadalījuma karte
rāda, ka Askina® Heel
nozīmīgi mazina spiedienu
uz papēža rajonu, mazinot maksimālo spiedienu
un izkliedējot spiedienu
vienmērīgāk.
Šī karte iegūta, nosakot spiedienu vairākos punktos uz
papēdim līdzīgas virsmas.
(PSI = spiediena intensitāte).

Pārsējs A
Vidējais spiediens = 1,3 psi
Maksimālais spiediens = 1,8 psi

Izmērs
Askina® Heel

Skaits iepakojumā

virsma = 225 cm2

Artikula numurs

3

7240103

virsma = 225 cm

5

7240105

virsma = 305 cm2

10

7240210

2

Askina® Heel XL

Askina® Heel
Vidējais spiediens = 1,3 psi
Maksimālais spiediens = 1,6 psi
Dati pētījuma lietā.
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Askina® Foam Border I Askina® Foam Sacrum I Askina® Trachea
Hidrofili putu pārsēji

Īpaši piemērots grūti pārsienamiem rajoniem
Izcila uzsūkšanas un izdalījumu aiztures spēja
Netraumējošs līmvielas sastāvs: viegla uzklāšana,
netraumējoša noņemšana
Ērts ārējais slānis, izcila gaisa un
ūdens tvaiku caurlaidība

Askina® Foam Border un Askina® Foam Sacrum ir hidrofili putu
pārsēji, izgatavoti no poliuretāna putām, kas saskaras ar brūces
virsmu. Izcila uzsūkšanas spēja un tvaiku caurlaidība. Pret ūdeni
un baktērijām rezistents poliuretāna plēvītes ārējais slānis, kas
atrodas pa putu perimetru, veidojot līpošu malu.
Askina® Foam Border ir kvadrātveida, divu slāņu putu pārsējs, kas
īpaši piemērots grūti pārsienamiem rajoniem.

Vizuāla izdalījumu uzsūkšanas kontrole
Laba aizsardzība pret bīdi un berzi
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Askina® Foam Sacrum ir trīsstūra forma, kas piemērota
krustu rajonam. Tas piemērots arī ādas bojājumu profilaksei
inkontinences vai izgulējumu (spiediena čūlu) gadījumā.

Fibrinozas un granulējošas brūces

1

2

3

4

LIETOŠANAS IETEIKUMI
Askina® Foam Border
) Viegli lietojams, nav nepieciešama papildu
nostiprināšana.
) Ideāls grūti pārsienamiem rajoniem, piemēram,
elkoņiem, ceļgaliem, potītēm.
Askina® Foam Sacrum
) Var lietot arī izgulējumu (spiediena čūlu) profilaksei
un ādas aizsardzībai pacientiem ar inkontinenci.

Mēreni eksudējošas brūces:

Lietošanas piemēri
1 2

Askina® Foam Border, lietota grūti pārsienamā rajonā: traumatiska
brūce uz elkoņa.

3

Askina® Foam Border lietošana uz mēreni eksudējošas brūces
apakšdelmā.

4

Askina® Foam Sacrum, lietotas uz izgulējuma (spiediena čūlas)
krustu rajonā.

) 1.–4. pakāpes izgulējumi;
) venozas un arteriālas kāju čūlas;
) diabētiskās pēdas čūlas;
) 1. un 2. pakāpes apdegumi;

Fibrinozas un
granulējošas brūces

Askina® Foam Border lietošanas indikācijas

) traumatiskas brūces.
Askina® Foam Sacrum lietošanas indikācijas
Askina® Trachea

) Mēreni eksudējošas brūces krustu rajonā

Askina® Trachea ir
hidrofils putu pārsējs ar
apaļu atveri, kas veidota,
lai precīzi aptvertu
traheostomas caurulīti,
drenu vai stomu.

Izmērs
16 cm x 16 cm | 10 cm x 10 cm

Skaits
iepak.
10

16 cm x 26 cm | 10 cm x 20 cm

10

7236610

26 cm x 26 cm | 20 cm x 20 cm

5

7232605

Askina® Foam Sacrum

18 cm x 20 cm | 14 cm x 16 cm

5

7228205

Askina® Trachea

9,5 cm x 8,5 cm

10

7248510

Askina® Foam Border

Artikula
numurs
7231610
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Vienkārši, droši un maigi.
Granulējošas un epitelizējošas brūces

30

Virspusējas akūtas brūces

2. pakāpes apdegumi

● Silikona tehnoloģija
vāji eksudējoša brūce
vidēji eksudējoša brūce
spēcīgi eksudējoša brūce
) Nelīpošs: aizsargā trauslos granulācijas audus
) Netraumējoša noņemšana
) Nodrošina vertikālu izdalījumu izvadīšanu cauri pārsējam
) Mīksts un elastīgs
) Piemērots kombinācijā ar topikāli lietojamiem
ārstniecības līdzekļiem / vakuumterapiju

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

)
)
)
)
)

) Viegli uzliekams – nav nepieciešama sekundāra
nostiprināšana
) Droša fiksācija, pateicoties līpošai malai
) Pielāgojas ķermeņa formai
) Ūdensizturīgs, var mazgāties dušā

Ātri novada eksudātu uz sāniem
Teicama šķidruma kontrole
Droši pielīp pie apkārtējās ādas
Netraumējoša, nesāpīga noņemšana
Mīksts un elastīgs

) Ērta lietošana
) Nelīp: nepielīp audiem ap brūci
) Viegla, nesāpīga un netraumējoša pārsēja
noņemšana

●

) Teicama uzsūkšanas spēja
) Nepielīp pie brūces virsmas
) “Polstera” efekts, pateicoties poliuretāna putām
) Nav macerācijas
) Iespējams izgriezt, individuāli pielāgojot lielumu un formu

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

) Anatomiska forma, kas pielāgota krustu rajonam
) Laba aizsardzība pret izgulējumiem (spiediena
čūlām) un macerāciju
) Ūdensizturīgs, var mazgāties dušā

) Efektīvi uzsūc izdalījumus
) Plāna plēvīte, kas pieguļ jebkurām ķermeņa
formām
) Caurspīdīgs: ļauj vizuāli kontrolēt brūci
) Viegli izmantojams
) Ūdensizturīgs, var mazgāties dušā

●

●

●

) Spēcīga un ilgstoša uzsūkšanas spēja
) Neatstāj pārsēja paliekas brūces pamatnē
) Neitralizē brūces smaku

●

●

●
●

●

) Ļoti plāns (1 mm): ļoti elastīgs, ideāli piemērots
sarežģītiem anatomiskiem ķermeņa rajoniem
) Īpaši uzsūcošs
) Sabalansēta līmvielas formula: ērta uzlikšana

●

●

●

●

●

) Trīsstūrveida forma teicami piemērota krustu
rajonam

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

) Droša fiksācija, pateicoties līpošai malai
) Piemērots grūti pārsienamiem rajoniem

)
)
)
)
)

Granulējošas un
epitelizējošas brūces

Traumatiskas brūces

Ķirurģiskas brūces

Diabētiskās pēdas čūlas

Arteriālas un venozas kāju čūlas

Izgulējumi (spiediena čūlas)

Ādas transplantācijas rajoni

●

●

●

●

●

●

●

●

Askina® Derm

●

Askina® Biofilm
Transparent

●

Askina® Hydro

●

Askina® THINSite

●

Askina® Transorbent® Sacrum
krustu rajonam

●

Askina®
Transorbent®
Border

●

Askina® Touch

●

Askina®
Transorbent®

●

Askina® DresSil
Sacrum krustu
rajonam

●

Askina® DresSil
Border

●

Askina® DresSil

●

Askina® SilNet

Granulējošas un epitelizējošas brūces

Ērta un viegla izmantošana
Augsta mitruma tvaiku caurlaidības pakāpe
Netraumatiska pārsēja noņemšana
Šķidrumus un baktērijas necaurlaidīgs
Caurspīdīgs: ļauj vizuāli kontrolēt brūci
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Askina® SilNet
Mīksta silikona kontaktslānis brūcei

Nelīpošs: aizsargā trauslos granulācijas audus

Askina® SilNet izgatavots no elastīga, neausta materiāla, kas
no abām pusēm pārklāts ar mīkstu silikonu.

Netraumējoša pārsēja maiņa
Mīksts un elastīgs
Saderīgs ar brūču aprūpes līdzekļiem
Ļauj eksudātam izdalīties cauri pārsējam
Hipoalergēns
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To lieto kā slāni, kas saskaras ar brūci. Tas pielāgojas brūces
virsmai un droši pielīp apkārtējai ādai.
Brūces vieta ir pasargāta no mehāniskiem bojājumiem
pārsiešanas laikā. Tādējādi Askina® SilNet lietošana mazina
traumu, kas saistīta ar pārsiešanu.

Granulating to Epithelializing Wounds

1

2

3

4

LIETOŠANAS IETEIKUMI
Askina® SilNet var lietot kombinācijā ar
sekundāro pārsēju:
) Askina® Foam;
) Askina® Heel;
) Askina® Pad.

Indikācijas

1

Noņemiet caurspīdīgo slāni.

) Iegriezumi un nobrāzumi

2

Uzlieciet Askina® SilNet uz brūces virsmas un uzmanīgi noņemiet
zilo kārtu.

3

Uzlieciet piemērotu absorbējošu sekundāro pārsēju, piemēram,
Askina® Foam.

4

Askina® SilNet darbības mehānisms: porainā struktūra nodrošina
vertikālu eksudāta izdalīšanos sekundārajā absorbējošajā pārsējā bez
macerācijas riska.

) Ādas plaisas
) Traumatiskas brūces
) 1. un 2. pakāpes apdegumi
) Ādas transplantu nostiprināšana
) Donora vietas
) Ķirurģiskas brūces

Mīksts silikona pārsējs
Askina® SilNet izgatavots no mīksta silikona, kas nodrošina labu fiksāciju
un atšķirībā no parastajiem akrila plāksteriem netraumē epidermas šūnas
noņemšanas brīdī.
Parastais
plāksteris

Askina® SilNet

Izmērs
5 cm x 7,5 cm

Mīkstais silikona
plāksteris

Skaits iepakojumā

Artikula numurs

10

5195710

5 cm x 7,5 cm

3

5195703

10 cm x 7,5 cm

10

5197510

10 cm x 7,5 cm

3

5197503

10 cm x 18 cm

10

5191810

10 cm x 18 cm

3

5191803

20 cm x 30 cm

5

5192305
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Granulējošas un
epitelizējošas brūces

) Plēstas ādas brūces

Askina® DresSil I Askina® DresSil Border I Askina®
DresSil Sacrum krustu rajonam I Askina® DresSil Heel papēžiem
Putu pārsēji ar mīkstu silikona kontaktslāni brūcei

Pielīp maigi un droši
Minimāla trauma pārsiešanas laikā
Teicama uzsūkšanas spēja

Askina® DresSil ir pašlīpošs putu pārsējs ar mīkstu silikona
kontaktslāni brūcei vienā pusē un tvaikus caurlaidošu, ūdens
izturīgu plēvīti otrā pusē. Tas apvieno putu uzsūkšanas spēju
un silikona kontaktslāņa mīksto pielipšanu.

Ērta lietošana
Labi pieguļ grūti pārsienamiem rajoniem
un ķermeņa formām
Iespējams izgriezt nepieciešamo formu
Palielina komfortu pacientam

Askina® DresSil struktūra
1

1. Poliuretāna aizsargplēvīte
Ļoti labi elpojošs
Aiztur baktērijas un ūdeni

2

2. Hidrofils putu slānis
Mīksts un elastīgs
Teicamas uzsūkšanas spējas

Hipoalergēns

3
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3. Silikona līpošais slānis
Labi pielīp apkārtējai ādai, noņemšana ir
netraumējoša
Silikona slānis ir perforēts, lai eksudāts varētu
izdalīties cauri putu slānim

Granulējošas un epitelizējošas brūces

1

2

3

4

LIETOŠANAS IETEIKUMI
) Askina® DresSil var lietot zem kompresijas pārsējiem.
) Askina® DresSil var lietot arī kā palīglīdzekli ādas
bojājumu profilaksei.
) Askina® DresSil Border ļauj pacientam mazgāties
dušā.

Indikācijas

1

Brūce epitelizācijas fāzē. Mērķis: aizsargāt jaunizveidotos audus un
netraumējoši noņemt pārsēju.

) Venozas kāju čūlas

2

Optimāla izdalījumu kontrole.

) Arteriālas kāju čūlas

3

Divu dienu laikā brūce ir pilnīgi epitelizējusies.

) Diabētiskās pēdas čūlas

4

Sadzijusi brūce ar ļoti apmierinošu kosmētisko rezultātu.

) Izgulējumi (spiediena čūlas)

) 1. un 2. pakāpes apdegumi

Askina® DresSil Border ir tāda pati struktūra kā Askina® DresSil un papildus ir
1,5 cm līpoša mala lielākai drošībai pārsēja izmantošanas laikā.
Tas ir īpaši pielāgots grūti pārsienamiem vai kustīgiem ķermeņa rajoniem
(ceļgaliem, elkoņiem, ādas krokām).

) Donora vietas

Lietošanas piemēri

) Traumatiskas brūces
) Ķirurģiskas brūces

Granulējošas un
epitelizējošas brūces

) Ādas bojājumi

Askina® DresSil Border pieejama arī krustu rajonam īpaši pielāgotā formā Askina® DresSil Sacrum krustu rajonam.
Izmērs: viss pārsējs I putu sala
Askina® DresSil

Skaits
iepak.

Artikula numurs

3 | 10

5295703 | 5295710

10 cm x 10 cm

3 | 10

5291003 | 5291010

15 cm x 15 cm

3 | 10

5291503 | 5291510

10 cm x 20 cm

3 | 10

5291203 | 5291210

5 cm x 7 cm

20 cm x 20 cm
Askina® DresSil Border 6 cm x 6 cm | 3 cm Ø

5292005
5396610

7,5 cm x 7,5 cm | 4,5 cm x 4,5 cm 3 | 10

5397503 | 5397510

10 cm x 10 cm | 7 cm x 7 cm

5391003 | 5391010

3 | 10

10 cm x 20 cm | 7 cm x 17 cm

10

15 cm x 15 cm | 12 cm x 12 cm

3 | 10

5391503 | 5391510

15 cm x 20 cm | 12 cm x 17 cm

3 | 10

5395203 | 5395210

20 cm x 20 cm | 17 cm x 17 cm

5

5392005

Askina® DresSil Sacrum 16 cm x 17,5 cm | 13 cm x 14,5 cm
krustu rajonam
21 cm x 22 cm | 18 cm x 19 cm

Askina® DresSil Heel
papēžiem

5
10

5391210

5

5491605

5

5492105

21 cm x 22 cm | 18 cm x 19 cm

10

5492110

22 cm x 21,6 cm | 18,9 x 18,5 cm

5

5592205
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Askina® Transorbent®
Putu pārsējs ar sausu hidrogela slāni

Randomizētā salīdzinājuma pētījumā* ar
120 pacientiem, kuriem bija izgulējumi
(spiediena čūlas), Askina® Transorbent®
vidēji par 57 % labāk samazināja brūces
virsmu, salīdzinot ar hidrokoloīdu pārsēju.

Transorbent® sausā hidrogela tehnoloģija ir patentēts dizains, kas nodrošina
unikālu absorbciju. Tas spēj novadīt šķidrumu prom no brūces, noturēt to un
izvadīt lieko mitrumu.
) Teicama uzsūkšanas spēja

Indikācijas
) Izgulējumi (spiediena čūlas)
) Venozas kāju čūlas
) Arteriālas kāju čūlas

) Nepielīp brūces virsmai

) Diabētiskās pēdas čūlas

) “Polstera efekts”, pateicoties poliuretāna putām

) Traumatiskas brūces

) Nav macerācijas

) Ķirurģiskas brūces

) Iespējams izgriezt, individuāli pielāgojot lielumu un formu

) 1. un 2. pakāpes apdegumi

Askina® Transorbent® struktūra

) Palīglīdzeklis ādas bojājumu profilaksei

1. Plāns poliuretāna slānis
Nelaiž cauri šķidrumus un baktērijas, bet laiž cauri tvaikus.

1

2. Putu slānis
Nodrošina mitruma tvaiku izvadi, padarot pārsēju ērti gludu
un elastīgu.

2

1

3. Sauss hidrogela slānis
Absorbē brūces izdalījumus un nodrošina mitru vidi dzīšanai.
Liekais eksudāts iztvaiko cauri putām un virsējiem slāņiem.

3
4

4. Līpošais slānis
Pielīp pie neskartās un sausās apkārtējās ādas, bet nepielīp
pie brūces virsmas.

Askina® Transorbent® lietošanas piemēri
1 2 2. pakāpes izgulējumi uz skriemeļiem
kahektiskam pacientam.

Askina® Transorbent®
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Izmērs

Skaits iepakojumā

Artikula numurs

5 cm x 7 cm

10

0072786 R

10 cm x 10 cm

5

0072789 U

15 cm x 15 cm

5

0072790 V

20 cm x 20 cm

5

0072791 W

* Askina® Transorbent® un hidrokolīda pārsēja ar putu slāni īpašību, lietojamības un efektivitātes brūču dziedēšanā salīdzinājums un vērtējums.
Marie Brown-Etris et al; Results presented at the 5th European Conference in Wound Management Harrogate, 21 – 24 November 1995

2

Granulējošas un epitelizējošas brūces

Askina® Transorbent® Border |
Sacrum krustu rajonam | Askina® Touch
Putu pārsējs ar sausu hidrogela slāni un līpošu vai nelīpošu malu

LIETOŠANAS IETEIKUMI
) Askina® Transorbent® Border var droši
lietot dušā.

Trasorbent® Border un Trasorbent® Sacrum krustu rajonam ir tādi paši
pārsēja slāņi un priekšrocības kā Askina® Transorbent®. Līpošā poliuretāna
mala pastiprina lipšanas kvalitāti, palielinot drošību pārsēja izmantošanas
laikā.

Askina® Transorbent® Sacrum krustu
rajonam

Askina® Transorbent® Border
Īpaši piemērots grūti pārsienamiem ķermeņa rajoniem.
Askina Transorbent® Sacrum krustu rajonam
Trīsstūrveida forma piemērota lietošanai krustu rajonā.

Izmērs: viss pārsējs I putu sala
Askina® Transorbent®
Border

9 cm x 14 cm | 5 cm x 10 cm

Skaits
iepak.
5

9 cm x 14 cm | 5 cm x 10 cm

10

0072706B

14 cm x 14 cm | 10 cm x 10 cm

5

0072710C

17 cm x 17 cm | 13 cm x 13 cm

5

0072715D

24 cm x 24 cm | 20 cm x 20 cm

5

0072720E

3

0072795Z

) Labi līpošās malas nodrošina ādas
aizsardzību pret ķermeņa šķidrumiem.
Granulējošas un
epitelizējošas brūces

Askina® Touch
Struktūra ir tāda pati kā Askina® Transorbent®, bet Askina® Touch nelīp.
Tas ir īpaši piemērots brūcēm ar jutīgu laukumu ap brūci.

) Putu slāņa “polstera” efekts palīdz
novērst izgulējumus (spiediena čūlas).

Artikula numurs
0072705B

Askina® Transorbent® 16 cm x 18 cm | 12 cm x 14 cm
Sacrum krustu
18 cm x 20 cm | 15 cm x 16,5 cm
rajonam
18 cm x 20 cm | 15 cm x 16,5 cm

5

0072792X

10

0072799X

Askina® Touch

10 cm x 10 cm

10

7261002

10 cm x 15 cm

5

7261501

15 cm x 15 cm

5

7262252

15 cm x 15 cm

10

7262253

20 cm x 20 cm

5

7264001
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Askina® THINSite®
Plāns, uzsūcošs pārsējs ar sausā hidrogela tehnoloģiju

LIETOŠANAS IETEIKUMI
) Askina® THINSite® pārsējus uzliek,
izmantojot bez pieskaršanās sistēmu.
) Pārsēju var izgriezt jebkurā lielumā un
formā.
) To var lietot arī ādas ap stomu aprūpei.

Askina® THINSite® ir īpaši plāns un ļoti elastīgs brūču pārsējs, kas nodrošina
visas bieza pārsēja uzsūkšanas spējas vienā elastīgā formā.
Progresīvais sausā hidrogela sastāvs nodrošina kontrolētu uzsūkšanu un ļoti
labu šķidruma kontroli ilgstošā laika periodā.
) Piemērots anatomiski sarežģītiem ķermeņa rajoniem

) Droši nostiprinās, tomēr viegli noņemams no maigas ādas, nebojājot audus
un neatstājot līmes atliekas
Teicama uzsūkšanas spēja

Uzsūkšana (ml)

Hidrokoloīds A

Hidrokoloīds B plāns hidrokoloīds

15
10
5

Salīdzinot piecu dienu periodā, Askina®
THINSite® pārsējs uzsūca daudz vairāk
šķidruma nekā populārākie biezie un
plānie hidrokoloīdie pārsēji.
Galvenais šajā darbībā ir unikālā
hidrogela spēja noturēt izdalījumus visā
pārsēja lietošanas laikā.

0
2 h 1. diena 2. diena 3. diena 4. diena

Askina® THINSite®

Izmērs
10 cm x 10 cm
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) Venozas kāju čūlas
) Arteriālas kāju čūlas
) Nelieli nobrāzumi un bojājumi

) Ļauj vizuāli kontrolēt uzsūktos izdalījumus

Askina® THINSite®

) Izgulējumi (spiediena čūlas)

) Pēcoperāciju brūces

) Mazina bīdi un berzi pacienta kustību laikā

20

Indikācijas

Dati pētījuma lietā.

Pcs/Pack

Article number
5

0072889U

10 cm x 10 cm

10

0072888T

10 cm x 10 cm

16

0072885P

15 cm x 15 cm

5

0072890V

15 cm x 15 cm

10

0072894V

20 cm x 20 cm

5

0072891W

Granulējošas un epitelizējošas brūces

Askina® Hydro
Hidrokoloīds pārsējs

LIETOŠANAS IETEIKUMI
) Askina® Hydro var lietot 5-7 dienas.
) Nozīmīgi mazina nepatīkamo aromātu.

Askina® Hydro ir jaunās paaudzes hidrokoloīds pārsējs ar īpaši spēcīgu
un ilgstošu uzsūkšanas spēju. Tā sastāvā ir ceļtekas miziņas daļiņas, kas
pastiprina uzsūkšanas spēju, saista brūces baktērijas un mazina nepatīkamo
aromātu.

Indikācijas
Vidēji un spēcīgi eksudējošu brūču aprūpe:
) izgulējumi (spiediena čūlas);
) venozas kāju čūlas;
) arteriālas kāju čūlas;
) donora vietas;

Spēcīga un ilgstoša uzsūkšana

) nobrāzumi;

9000
Askina® Hydro

Standarta hidrokoloīds

) 1. un 2. pakāpes apdegumi.

8000

6000

Granulējošas un
epitelizējošas brūces

Uzsūkšana (g/m2)

7000

5000
4000
3000
2000
1000
0

1
3
Dati pētījuma lietā.

Askina® Hydro

7

24

48

72

96 120 144 168 192 216 240 264 288 312 stundas

Izmērs

Skaits iepakojumā

Artikula numurs

10 cm x 10 cm

5

F72048

10 cm x 10 cm

10

F72041

15 cm x 15 cm

5

F72044

15 cm x 15 cm

10

F72045

20 cm x 20 cm

5

F72046

20 cm x 20 cm

10

F72047
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Askina® Biofilm® Transparent
Caurspīdīgs hidrokoloīds pārsējs

LIETOŠANAS IETEIKUMI
) Askina® Biofilm® Transparent var
izmantot līdz 7 dienām.

Askina® Biofilm® Transparent ir plāns, sterils, caurspīdīgs hidrokoloīds pārsējs
brūču aprūpei ar spēju uzsūkt atlikušos izdalījumus.
) Plāns pārsējs, izmantojams visām ķermeņa formām
) Caurspīdīgs, ļauj vizuāli kontrolēt brūci
) Viegli lietojams

Indikācijas
Maz eksudējošu brūču aprūpei:
) virspusējas hroniskas brūces: izgulējumi
(spiediena čūlas), kāju čūlas;
) virspusējas akūtas brūces: 1. un 2.
pakāpes apdegumi, nobrāzumi;

) Ūdensizturīgs, var mazgāties dušā

) pēcoperācijas brūces.
Sastāvs
) Nātrija karboksimetilceluloze
) Poliizobutilēns
) Poliuretāna plēvīte

Askina® Biofilm® Transparent

Izmērs

Skaits iepakojumā

Artikula numurs

10

F72090

15 cm x 15 cm

5

F72091

15 cm x 15 cm

10

F72097

5 cm x 20 cm

10

F72095

20 cm x 20 cm

5

F72092

20 cm x 20 cm

10

F72098

10 cm x 10 cm
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Granulējošas un epitelizējošas brūces

Askina® Derm
Poliuretāna plēves pārsējs

LIETOŠANAS IETEIKUMI
) Var izmantot aizsardzībai pret ādas
bojājumiem berzes vai nepārtrauktas
mitruma iedarbības radītiem bojājumiem.
) Var izmantot i.v. katetru nostiprināšanai
vai kā sekundāro pārsēju.

Askina® Derm ir sterils, caurspīdīgs poliuretāna plēves pārsējs. Tas ir daļēji
caurlaidīgs un piemērots jaunizveidotas ādas aizsardzībai. Kavē kreveles
veidošanos.
) Saglabā brūcē mitru vidi

Indikācijas
Aizsargā sausas brūces, piemēram:
) 1. pakāpes izgulējumi (spiediena čūlas);
) donora vietas;

) Viegli izmantojams
) Plēve ar augstu mitruma tvaiku caurlaidības pakāpi (MTCP / MVTR)
) Netraumatiska, viegla noņemšana

) nelielus nobrāzumus;
) 1. pakāpes apdegumus;
) ķirurģiskas brūces;

) Nelaiž cauri šķidrumus un baktērijas

) plēstas ādas brūces.

) Caurspīdīga: ļauj vizuāli kontrolēt brūci

1 Noņemiet
apdrukāto papīru no
pārsēja līpošās puses.

Askina® Derm

2 Uzlieciet pārsēju
pāri brūcei ar
līpošajām daļām
brūces virzienā. Viegli
uzspiediet uz pārsēja,
kad tas saskāries ar
brūci.

Izmērs
4,4 cm x 4,4 cm

3 Lēnām noplēsiet
loksnītes un maigi
piespiediet pārējo
pārsēju uz apkārtējās
sausās ādas.

Skaits iepakojumā

Granulējošas un
epitelizējošas brūces

Inovatīva uzklāšanas sistēma

4 Noņemiet plastikāta
aizsargmateriālu,
noplēšot loksnītes
bultiņu virzienā.

Artikula numurs

10

F72029

6 cm x 7 cm

5

F72031

6 cm x 7 cm

10

F72032

6 cm x 7 cm

100

F72033

10 cm x 12 cm

5

F72034

10 cm x 12 cm

10

F72035

10 cm x 12 cm

50

F72036

10 cm x 20 cm

10

F72037

15 cm x 20 cm

10

F72038

30 cm x 20 cm

10

F72039
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Ātra un ilgstoša pretmikrobu darbība.
Inficētas brūces

42

Ādas transplanti

vidēji eksudējošas brūces
spēcīgi eksudējošas brūces

) Teicams un ciešs pastas kontakts ar brūces pamatni
) 100 % sudraba joni, darbojas pret plašu
mikroorganismu spektru, arī MRSA
) Nav nepieciešama aktivācija
) Saglabā brūcē mitru vidi
) Viegli noņemama, vienkārši noskalojot
) Neatstāj traipus

●

●

●

●

●

) Tūlītēja un pastāvīga sudraba izdalīšanās
) Nav nepieciešama aktivācija, sudraba joni ir gatavi
izmantošanai
) Darbojas 7 dienas
) Neatstāj traipus
) Piemērots dziļām un grūti pārsienamām brūcēm

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

) Tūlītēja un pastāvīga sudraba izdalīšanās
) Nav nepieciešama aktivācija, sudraba joni ir gatavi
izmantošanai
) Darbojas 7 dienas
) Neatstāj traipus
) Teicama izdalījumu uzsūkšana

) Absorbē brūces baktērijas un vielas ar nepatīkamu
smaku
) Visu veidu brūcēm ar nepatīkamu aromātu
) Lietojams kā sekundārais pārsējs

Inficētas brūces

Donora vietas

2. pakāpes apdegumi

Diabētiskās pēdas čūlas

Arteriālas un venozas kāju čūlas

Izgulējumi (spiediena čūlas)

vāji eksudējošas brūces

●

●

●

●

●

●

Askina® Carbosorb

●

Askina® Calgitrol®
Paste

●

Askina® Calgitrol®
THIN

●

Askina® Calgitrol® Ag

Inficētas brūces
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Askina® Calgitrol® Ag I Askina® Calgitrol® THIN
Sudraba algināta pārsēji

Augsta efektivitāte
Nav nepieciešama aktivācija: gatavs lietošanai
Darbojas tūlīt – baktēriju daudzums nozīmīgi mazinās
pirmajās 30 minūtēs
Darbojas pret plašu mikroorganismu spektru,
arī pret MRSA
Ilgstoša pretmikrobu darbība – līdz 7 dienām
Netraumatiska noņemšana

Askina® Calgitrol® patentētās matricas sastāvs apvieno kalcija
alginātu un sudraba alginātu ar 10 % saistīta ūdens. Saskaroties ar
izdalījumiem, algināta matrica veido mīkstu gelu, ļaujot atbrīvoties
sudraba joniem.
Askina® Calgitrol® Ag ir tehnoloģiski progresīvs brūču pārsējs, kas
apvieno sudraba jonu barjeras efektivitāti ar kalcija algināta un
poliuretāna putu uzsūkšanas spējām.
Askina® Calgitrol® THIN ir plāna sudraba algināta matrica. Mīksts
un elastīgs, tas labi pieguļ dziļām un grūti pārsienamām brūcēm.
Lietojams kopā ar uzsūcošu sekundāro pārsēju, piemēram, Askina®
Foam.

Neatstāj traipus

Askina® Calgitrol® Ag
pārsēju darbības
mehānisms
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Inficētas brūces

1

2

3

4

LIETOŠANAS IETEIKUMI
) Uzlieciet pārsēju ar sudraba matricu (tumši pelēko
virsmu) pret brūci.
) Nostipriniet ar piemērotu pārsēja fiksatoru.
) Pēc pārsēja noņemšanas rūpīgi iztīriet no brūces
visas Askina® Calgitrol® Ag / Askina® Calgitrol®
THIN paliekas.

Inficētas vai stipri kolonizētas, vidēji vai
spēcīgi eksudējošas brūces:
) 1.–4. pakāpes izgulējumi (spiediena
čūlas);
) venozas un arteriālas kāju čūlas;

Lietošanas piemēri
1

Askina® Calgitrol® Ag lietošana uz līdzenas brūces.

2

Askina Calgitrol® THIN, lietots uz līdzenas brūces ar neregulāru virsmu
kopā ar Askina® Foam kā sekundāro pārsēju.

3

Askina Calgitrol® THIN lietošana uz papēža brūces apvienojumā ar
Askina® Heel papēža pārsēju.

4

Askina Calgitrol® THIN piemērots arī dobām brūcēm.

) diabētiskās pēdas čūlas;
) 2. pakāpes apdegumi;
) traumatiskas brūces;

Sudraba joni, kas atbrīvojas no Askina® Calgitrol® Ag (ppm)
90

) donora vietas.

80
Sudrabs (ppm)

70
60
50
40

Efektīvai antibakteriālai iedarbībai brūces pamatnē
nepieciešams 30–40 ppm sudraba jonu

30
20
10
0
12

24

36

48

60

72

84

96

108

Laiks (stundas)

Izmērs
Askina® Calgitrol® Ag

®

®

Askina Calgitrol THIN

Skaits iepakojumā

120

132

144 156
Dati pētījuma lietā.

Artikula numurs

10 cm x 10 cm

3 | 10

6211003 | 6211010

15 cm x 15 cm

3 | 10

6211503 | 6211510

20 cm x 20 cm

10

6212010

5 cm x 5 cm

10

6205510

10 cm x 10 cm

10

6201010

10 cm x 20 cm

10

6202110

20 cm x 20 cm

10

6202010

20 cm x 40 cm

3

6202403

30 cm x 30 cm

3

6203003

40 cm x 40 cm

3

6204003

45

Inficētas brūces

Indikācijas

Askina® Calgitrol® Paste
Sudraba algināta brūču pasta

Teicams un ciešs pastas kontakts ar brūces
pamatni 100 % sudraba jonu, kas darbojas
pret plašu mikroorganismu spektru, arī MRSA
Nav nepieciešama aktivācija
Ilgstoša, kontrolēta izdalīšanās,
kas nodrošina ilgstošu antibakteriālu aizsardzību

Askina® Calgitrol® Paste ir pasta, kas sastāv no tādas pašas sudraba
jonu algināta matricas kā Askina® Calgitrol® Ag pārsējs. Izteiktā elastība
ļauj sudraba jonu algināta matricai labāk un ciešāk saskarties ar brūces
pamatni, kas ir īpaši svarīgi grūti ārstējamu brūču, piemēram, tuneļveida
un dobu brūču, gadījumā. Šādas brūces bieži ir pacientiem ar otrās pakāpes
apdegumiem un diabētiskās pēdas čūlām.

Saglabā brūcē mitru vidi

2. Sudraba algināta matricas
piebriešana un saišu šķelšanās

Viegli noņemama, vienkārši noskalojot
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1. Izdalījumu
absorbcija matricā

Na +

3. Kontrolēta un
u
pastāvīga sudraba jonu
izdalīšanāss

Na +
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+
Na

+

+

+

Na

Matricai uzsūcot mitrumu, algināta struktūra kļūst mīksta un
piebriest, kas veicina kontrolētu un vienmērīgu sudraba jonu
iekļūšanu brūcē.

Ag

Ag
Ag

Na

+

+

+

+
Na
Na
+

A g+

Na

Ag

Na +

Na +
Na +

Āda

A g+

+

Ag

Na +

Ag+

Ag

Na +

+

Ag+

+

Brūces pamatne

Pasta
Ciešs kontakts

Inficētas brūces
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2

3

4

LIETOŠANAS IETEIKUMI
) Pirms lietošanas sakratiet tūbu.
) Uzklājiet biezu pastas kārtu uz visas virsmas.
) Aplikators ļauj viegli iespiest pastu brūces tunelī vai
mazos dobumos.
) Uz lielām virsmām pastu var viegli izlīdzināt ar
rokām (cimdos).
) Nesāpīga un viegla noņemšana, vienkārši noskalojot.

Eksudējošu vidēji dziļu līdz dziļu brūču ārstēšana:

Kā lietot Askina® Calgitrol® Paste
1

Piepildiet brūci ar Askina® Calgitrol® Paste (cukura diabēta pacients ar
neregulāras formas brūci uz kreisās pēdas).

2

Pilnīgi pārklājiet brūces virsmu. Askina® Calgitrol® Paste ir viegli uzklāt,
un tā paliek brūcē.

3

Nosedziet ar piemērotu sekundāro pārsēju.

4

Nostipriniet ar pārsēja fiksatoru.

) 1.–4. pakāpes izgulējumi;
) venozas un arteriālas čūlas;
) neiropātiskas čūlas;
) otrās pakāpes apdegumi.
Inficētu brūču aprūpe tikai ārstniecības personas
uzraudzībā.

Baktēriju iznīcināšanas līknes
Log (CFU) samazinājums
12
10
8
6
4
2
0

//

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

24

Laiks

Escherichia coli NCIMB 12416; 8,6 Log samazinājums 3 stundās (stundas)
Pseudomonas aeruginosa NCIMB 8626; 10,2 Log samazinājums 3 stundās
Meticilīnrezistenti Staphylococcus aureus (MRSA, ATCC BAA-44);
6,4 Log samazinājums 3 stundās
CFU: kolonijas veidojošās vienības
B. Braun, ziņojumi HOSP283A un HOSP303, 2009
Askina® Calgitrol® Paste

Tilpums

Skaits iepakojumā

Artikula numurs

15 g

5

6241505

15 g

10

6241510

100 g

1

6241001

250 g

1

6242501

500 g

1

6245001
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Inficētas brūces

Indikācijas

Askina® Carbosorb
Ogles pārsējs

LIETOŠANAS IETEIKUMI
) Pārsēju brūcēm uz kājām var nostiprināt
ar īpašām zeķēm vai ar elastīgām saitēm /
zeķēm vai pārsēju fiksatoriem.

Askina® Carbosorb ir labi piegulošs, sterils brūču pārsējs ar biezu
absorbējošu slāni no neaustas viskozes un aktivētās ogles auduma slāni
baktēriju un smaku absorbcijai.
Askina® Carbosorb ir ierobežota uzsūkšanas spēja: to var lietot vienu pašu
uz vāji eksudējošām un nepatīkami smakojošām brūcēm vai apvienojumā
ar citiem uzsūcošiem pārsējiem uz vidēji vai spēcīgi eksudējošām un
nepatīkami smakojošām brūcēm.

Indikācijas
Askina® Carbosorb var lietot vāji vai spēcīgi
eksudējošu, virspusēju vai dziļu hronisku
brūču aprūpei, īpaši tad, ja ir infekcija un /
vai nepatīkams aromāts.
) Venozas kāju čūlas
) Arteriālas kāju čūlas
) Izgulējumi (spiediena čūlas)
) Inficētas un / vai smakojošas ķirurģiskas
vai traumatoloģiskas brūces

Askina® Carbosorb
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Izmērs

Skaits iepakojumā

Artikula numurs

10 cm x 10 cm

10

9025006

10 cm x 10 cm

12

9025070

10 cm x 20 cm

10

9025014

10 cm x 20 cm

12

9025078

Inficētas brūces

Askina® Pad | Askina® Pad S
Uzsūcošs neausta materiāla pārsējs

LIETOŠANAS IETEIKUMI
Askina® Pad var lietot kā sekundāro pārsēju
kopā ar citiem Askina® pārsējiem:
Askina® gel, Askina® Sorb, Askina® Cavity,
Askina® Calgitrol® Ag, Askina® Calgitrol
THIN…

Askina® Pad ir sterils, nelīpošs, labi uzsūcošs kompreses tipa pārsējs visa
veida eksudējošu brūču aprūpei.
Askina® Pad S ir sterils, nelīpošs, labi uzsūcošs, iešķelts kompreses tipa
pārsējs drenāžas cauruļu un barošanas zonžu aprūpei. Tam ir centrālā
atvere, kas ir piemērota lietošanai ar caurulītēm līdz 11 mm diametrā, un
iegriezums, ko aptīt ap caurulīti.

Trīskārtu sistēma

2

) Uzsūcošs pārsējs traumatiskām,
dermatoloģiskām vai ķirurģiskām
brūcēm
) Sekundārs pārsējs lietošanai kopā
ar dažādiem citiem pārsējiem, arī uz
inficētām brūcēm

Askina® Pad S lietošanas indikācijas
) Uzsūcošs pārsējs drenāžas vietām,
ap katetriem, barošanas zondēm,
suprapubiskiem katetriem u. c.

1. Ūdeni atgrūdošs pamatmateriāls
1

Askina® Pad lietošanas indikācijas

3

2. Dabiskas šķiedras kokvilna ar lielu uzsūkšanas spēju

Askina® Pad
Pad

Pad S

Izmērs

Skaits iepakojumā

Inficētas brūces

3. Pie brūces nelīpošs slānis (poliestera tīkliņš)

Artikula numurs

5 cm x 5 cm

25

9024000

5 cm x 5 cm

100

9024018

10 cm x 10 cm

10

9024026

10 cm x 10 cm

100

9024034

20 cm x 10 cm

100

9024042

5 cm x 5 cm

30

9024050

7,5 cm x 7,5 cm

30

9024069

Centrālās atveres diametrs: 4,1−11 mm
9.−30. izmēra katetriem
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Linovera®
Hiperoksigenētu taukskābju šķīdums

LIETOŠANAS IETEIKUMI
) Izsmidzināt Linovera® 2–3 reizes dienā
uz bojātā rajona un maigi ierīvēt, lai
vienmērīgi izkliedētu līdzekli, līdz tas
pilnīgā iesūcies.
) Lietot kopā ar Askina® Heel optimālai
papēžu apvidus aizsardzībai pret
izgulējumiem.

Linovera® ir hiperoksigenētu taukskābju šķīdums, ko lieto 1. pakāpes
izgulējumu (spiediena čūlu) profilaksei un aprūpei. Procentuāli lielā
linolēnskābes daudzuma dēļ tā atjaunojošā darbība ir spēcīgāka.
Augu ekstraktiem – alvejai un vairoglapei – ir nozīmīga aizsargājoša un
dziedējoša iedarbība uz ādu:
) aizsargā pret ārējiem kairinātājiem;
) uzlabo ādas aizsargspējas;
) atjauno epidermas virskārtu;
) atjauno kapilāro asinsriti;
) veicina kolagēna sintēzi;
) ir mitrinoša un dziedējoša iedarbība.

Sastāvs
) Hiperoksigenētas esenciālās taukskābes (linolēnskābe)
) Tokoferols
) Alveja
) Vairoglape
) Smaržvielas
Linovera®
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Tilpums

Skaits iepakojumā

Artikula numurs

30 ml

1

467933

30 ml

10

468160

50 ml

10

468158

Indikācijas
) 1. pakāpes izgulējumu profilakse un
ārstēšana

Riskam pakļauta āda

Askina® Barrier Film | Askina® Barrier Cream
Gaisu caurlaidīga ādas barjera | Aizsargājoša un mitrinoša barjera

LIETOŠANAS IETEIKUMI
Askina® Barrier Film
) Turot aerosola sprauslu 10–15 cm
no ādas, nospiediet aerosola sprauslu
un izsmidziniet līdzenu plēvīti pāri
nepieciešamajam ādas rajonam.
) Ļaujiet plēvītei nožūt 30 sekundes.
Askina® Barrier Cream
) Pirms uzklāšanas rūpīgi nosusiniet ādu.
) Uzklājiet Askina® Barrier Cream plānā
kārtiņā uz bojātā ādas rajona.
) Bieži tīrot ādu, var būt atkārtoti jāuzklāj
vienu reizi dienā.

Askina® Barrier Film ir ātri žūstoša, caurspīdīga, gaisu caurlaidīga ādas
barjera, ko lieto nebojātas vai bojātas ādas aizsardzībai pret urīnu,
izkārnījumiem, pārsējiem, traumām un berzi. Tā ir pilnīgi nekairinoša.
) Ātri izžūst < 30 s
) Caurspīdīga: ļauj vizuāli kontrolēt
) Izmaksu efektīva: 3 dienu aizsardzība
) Viegli noņemama
) Uzlabo pārsēju un pārsēju fiksatoru lipšanu
) Nemazina pamperu efektivitāti
) Nemazina stomas kopšanas līdzekļu lipšanu

Askina® Barrier Cream darbojas kā ilgstoša aizsargbarjera uz ādas pacientiem,
kuriem ir nesaturēšana un āda pakļauta kairinošajai urīna un izkārnījumu
iedarbībai. Tas efektīvi mitrina ļoti sausu ādu un var tikt lietots arī ādas
aizsardzībai, kad vien rodas ādas bojājuma risks ilgstošas saskares dēļ ar
ķermeņa šķidrumiem.
) Efektīva ar nesaturēšanu saistītu ādas bojājumu profilakse
) Ļoti koncentrēts: mazs daudzums pārklās lielu virsmu
) Nemazina autiņbikšu uzsūkšanas spēju
) Nemazina fiksācijas plāksteru un pārsēju lipšanu
) Noturīgs pret nomazgāšanu: nav bieži jāuzklāj
Tilpums

Skaits iepakojumā

Askina® Barrier Film lietošanas
indikācijas
) Berzes vai mitruma izraisītu ādas
bojākjumu profilakse
) Riskam pakļautas ādas macerācijas un
nobrāzuma profilakse
) Jaunizveidotas ādas aizsardzība pret
sekundāru bojājumu

Askina® Barrier Cream lietošanas
indikācijas
Askina® Barrier Cream ir piemērots
lietošanai uz nebojātas ādas. Askina®
Barrier Cream darbojas kā aizsargkrēms un
mitruma barjera:
) pret macerāciju, ko izraisa ķermeņa
šķidrumu nesaturēšana;
) lai aizsargātu jutīgu, trauslu un ļoti
sausu ādu, arī ap brūcēm.

Artikula numurs

Aerosola flakons

Putu aplikators

28 ml

1

4002801

28 ml

12

4002812

1 ml

5

4000105

1 ml

25

4000125

92 g

1

4119201

92 g

12

4119212

Riskam pakļauta āda

Askina® Barrier Film

®

Askina Barrier Cream
Tūba
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Saīsinātais zāļu apraksts
Braunol® 75mg/g uz ādas
lietojams šķīdums
Bezrecepšu zāles
Aktīvā viela: jodēts povidons
Sastāvs
100 g šķīduma ir: 7,5 g jodēta
povidona (Povidonum iodinatum)
ar 10 % pieejamā joda satura, kas
atbilst 0,75g joda 100 g šķīduma.
Citas sastāvdaļas: nātrija
dihidrogēnfosfāta dihidrāts, nātrija
jodāts, makrogola 9 laurilēteris,
nātrija hidroksīds, attīrīts ūdens.
Terapeitiskās indikācijas
Vienreizējai lietošanai:
Ārīgi neskartas ādas dezinfekcijai
un gļotādu antiseptikai, piemēram,
pirms ķirurģiskas operācijas,
biopsijas, injekcijas, punkcijas, asins
parauga paņemšanas un urīnpūšļa
katetrizācijas.
Atkārtotai lietošanai ierobežotā
laikā:
Antiseptiska brūču (piemēram,

izgulējumu, kāju čūlu), apdegumu,
ādas infekciju un superinfekciju
ārstēšana.
Higiēniskai un ķirurģiskai roku
dezinfekcijai.
Kontrindikācijas
Paaugstināta jutība pret jodu vai
citām palīgvielām.
Hipertireoze vai citas
vairogdziedzera slimības.
Dermatitis herpetiformis sindroms.
Pirms un pēc ārstēšanas ar
radioaktīvo jodu (līdz terapijas
beigām).
Nevēlamās blakusparādības
Ādas un zemādas audu bojājumi:
Ļoti reti: paaugstinātas jutības
reakcijas kontaktalerģijas veidā.
Imūnās sistēmas traucējumi:
Ļoti reti: anafilaktiskas reakcijas.
Endokrīnās sistēmas traucējumi:
Nozīmīga joda daudzuma
uzņemšana iespējama gadījumos,
kad Braunol® ilgstoši lieto uz
plašām brūcēm un apdegumiem.
Loti reti: predisponētiem

pacientiem var būt joda izraisīts
hipertireodisms.
Biežums nav zināms: pēc liela
povidona joda daudzuma
uzsūkšanās (piemēram, ārstējot
apdegumus) aprakstīti elektrolītu
līdzsvara un seruma osmolaritātes
traucējumi, nieru mazspēja un
smaga metaboliska acidoze.
Iepakojuma veids un saturs
Polietilēna pudeles ar saturu 30 ml,
100 ml, 1000 ml
Visi iepakojuma lielumi tirgū var
nebūt pieejami.
Sīkāka informācija pilnajā zāļu
aprakstā.
Teksta pēdējās pārskatīšanas
datums
04 / 2010

Zāļu ražotājs
B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Str. 1
34212 Melsungen
Vācija

Ražotāji
Prontosan®: Braunol®, B. Braun Medical AG | Infection Control | Seesatz | 6204 Sempach | Šveice
Askina®: B. Braun Hospicare Ltd. | Collooney | Co. Sligo | Īrija
Linovera®: B. Braun Medical SA l Carretera de Terrassa, 121 l 08191 Rubi (Barcelona) l Spānija

Kontaktinformācija:
B.Braun Medical SIA | Ūdeļu iela 16 | Rīga, LV-1064
Tālr. 67819549, fakss 67819547 | Bezmaksas tālrunis pasūtījumiem 80005009
e-pasts: bbraun@parks.lv | www.bbraun.lv | www.woundcare-bbraun.com

