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ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΣΑ ΠΟΛΤΟΤΡΕΘΑΝΗ Pharmafoam®
Ενδείξειρ: Τα Pharmafoam® θαη Pharmafoam® Comfort ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θάιπςε κεηξίσο έσο έληνλα
εμηδξσκαηηθώλ ειθώλ, ειθώλ πνδόο, πηεζηηθώλ ειθώλ, δηαβεηηθώλ ειθώλ, εγθαπκάησλ β’ βαζκνύ θαη ινηπώλ
ηξαπκάησλ. Τα Pharmafoam® Comfort Silver εθαξκόδνληαη ζε επηκνιπλζέληα ηξαύκαηα ή έιθε κε πςειό
θίλδπλν ινίκσμεο. Τα Pharmafoam® C Comfort Silver εθαξκόδνληαη ζε δύζνζκα, επηκνιπλζέληα ηξαύκαηα. Τα
PharmasuperFoam® Silver είλαη θαηάιιεια γηα επηκνιπλζέληα ηξαύκαηα κε ρακειό, κέηξην ή πςειό εμίδξσκα.
Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη ζε ηξαύκαηα κε λεθξσηηθό ηζηό, ζε ζπλδπαζκό κε επάιεηςε πδξνελεξγήο
γέιεο.
Πποφςλάξειρ-Αντενδείξειρ: Να κελ εθαξκόδνληαη ζε ηξαύκαηα κε μεξή εζράξα ή ζθιεξό καύξν λεθξσηηθό
ηζηό, κέρξη απηά λα θαζαξηζηνύλ ρεηξνπξγηθά. Να κελ θαιύπηνπλ έιθε πνπ εθηείλνληαη ζε κύεο, νζηά θαη
ηέλνληεο. Να κελ ρξεζηκνπνηνύληαη ηαπηόρξνλα κε νμεηδσηηθνύο παξάγνληεο, όπσο ππνρισξηθά δηαιύκαηα ή
νμπδελέ (PharmasuperFoam® Silver).
ΤΔΡΟΓΕΛΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΣΑ ΠΟΛΤΟΤΡΕΘΑΝΗ Pharmagel®
Ενδείξειρ: Τα Pharmagel® θαη Pharmafoam® Comfort είλαη θαηάιιεια γηα ηε ζεξαπεία ρξόλησλ ειθώλ θαη
πιεγώλ κε αξγή επνύισζε, πνπ βξίζθνληαη ζηε θάζε ηεο θνθθηνπνίεζεο ή ηεο επηζειηνπνίεζεο. Η πςειή
πεξηεθηηθόηεηα ηνπο ζε λεξό επηηξέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε λεθξσηηθά έιθε θαη εγθαύκαηα β’ βαζκνύ. Η
πδξνγέιε Pharmagel® είλαη επίζεο θαηάιιειε γηα γέκηζκα θνηινηήησλ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλε ή ζε
ζπλδπαζκό κε αθξώδε επηζέκαηα.
Αντενδείξειρ: Δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε επηκνιπλζέληα ηξαύκαηα ή εγθαύκαηα γ’ βαζκνύ. Δελ πξέπεη
λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε έληνλα εμηδξσκαηηθά έιθε, νύηε ζε ηξαύκαηα πνπ εθηείλνληαη ζε κύεο, νζηά θαη
ηέλνληεο.
ΤΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΣΑ Pharmacoll®
Ενδείξειρ: Τα Pharmacoll® Comfort Plus είλαη θαηάιιεια γηα ηε ζεξαπεία ειαθξώο έσο κεηξίσο εμηδξσκαηηθώλ
ηξαπκάησλ, εγθαπκάησλ β’ βαζκνύ, ειθώλ πνδόο, πηεζηηθώλ ειθώλ, εθδνξώλ, θιπθηαηλώλ θαη ειθώλ κε αξγή
επνύισζε. Μπνξνύλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ ελπδάησζε λεθξσηηθνύ ηζηνύ. Τα Pharmacoll® Thin
θαη Extra Thin ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εξεζηζκέλνπ δέξκαηνο ζε επαίζζεηεο πεξηνρέο, όπσο
γύξσ από ζηνκίεο. Τα Pharmacoll® Basic εθαξκόδνληαη ζε ηξαύκαηα κε θνηιόηεηα, έιθε κε αξγή επνύισζε,
πιεγέο κε ηλώδε ή λεθξσηηθό ηζηό θαη ζε επηκνιπλζέληα ηξαύκαηα. Τα Pharmacoll® S Basic είλαη θαηάιιεια γηα
ηξαύκαηα κε αξγή επνύισζε, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ κεζαίν ή πςειό εμίδξσκα.
Πποφςλάξειρ-Αντενδείξειρ: Θεξκάλεηε ειαθξά ηα επηζέκαηα κε ηα ρέξηα ζαο, γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο
επηθόιιεζεο ζην δέξκα. Η επηθάλεηά ηνπο πξέπεη λα ππεξθαιύπηεη ην αλνηρηό ηξαύκα, θαηά 2 εθαηνζηά επί ηνπ
πεξηβάιινληνο πγηνύο δέξκαηνο. Απνρξσκαηηζκόο θαη δηόγθσζε ησλ επηζεκάησλ ζεκαίλεη όηη ρξεηάδνληαη
αιιαγή. Δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε εγθαύκαηα γ’ βαζκνύ θαη ζε επηκνιπλζέληα ηξαύκαηα. Να
απνθεύγεηαη ε επίζεζε ηνπο ζε ηξαύκαηα πνπ εθηείλνληαη ζε κύεο, νζηά θαη ηέλνληεο.
ΑΛΓΙΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΣΑ Farmactive Alginato®
Ενδείξειρ: Τα Farmactive Alginato ® ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ζεξαπεία κεηξίσο έσο έληνλα εμηδξσκαηηθώλ
ηξαπκάησλ, ζην ζηάδην ηεο θνθθηνπνίεζεο ή επηζειηνπνίεζεο (έιθε θαηάθιηζεο, έιθε κε θνηιόηεηα, θιεβηθά
έιθε, δηαβεηηθά έιθε, πεξηνρέο δόηνπ, εγθαύκαηα α’ θαη β’ βαζκνύ). Τν θνξδόλη Farmactive Alginato ® είλαη
επίζεο θαηάιιειν γηα γέκηζκα θνηινηήησλ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλν ή ζε ζπλδπαζκό κε αθξώδε
επηζέκαηα.
Αντενδείξειρ: Να κελ εθαξκόδνληαη ζε εγθαύκαηα γ’ βαζκνύ, ρεηξνπξγηθά εκθπηεύκαηα θαη μεξέο πιεγέο.

