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يرسع من التئام الجروح والحروق
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عبارة عن منتجات تنظف تغسل ترطب تحمي وتوفر رعاية فائقة

للجروح الحادة واملزمنة واملصابة باإلضافة إىل الحروق من الدرجة األوىل والثانية 

تطه�تأث� مضادات امليكروبات ترطيب ح�ية

Actolind® w Solution / Gel 

ACTO GmbH & ACTOLIND GmbH
Schulstrasse 8 • 31613 Wietzen-Holte / Germany
Tel: +49 (0) 5022 9801-0 • Fax: +49 (0) 5022 9801-37
Braunschweig Office 
Büchnerstrasse 11 • 38118 Braunschweig / Germany
Bayern Branch
Balthasar - Neumann Str. 4 / 97204 Höchberg / Germany
www.actogmbh.com • info@actogmbh.com
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رقم املقالةوحدة وحدة التغليف PZNنوع التغليف

Actolind® w Solution

10x5 ml
5x10 ml

50 ml
100 ml
250 ml
350 ml
500 ml

1000 ml

06.6703.05
06.6703.10
06.6703.50
06.6703.100
06.6703.250
06.6703.350
06.6703.500
06.6703.1

100 x 5
50 x 5

100
81
49
30
30
10

Monodose Strip
Monodose Strip

Bottle with spray cap
Bottle with spray cap
Bottle with spray cap

Bottle
Bottle
Bottle
Bottle

16889754
16684727
10985385
10985391
10985416
16684733
10985422
10985439

Actolind® Hydrocolloid
Foam

ض�دة رغوية مدعومة من غروا�

ما� شديدة التحفظ

Actolind® Foam 
Adhesive / Non Adhesive 

�صق / غ� �صق ض�دة

رغوية عالية ا�حتفاظ 

Actolind® Wound Pad 
Adhesive / Transparent 

ض�دات الجروح شديدة التحفظ

Actolind® Hydrocolloid
 �صق غروا� ما� ، ماص ، ض�دة

جرح مقاومة لل�ء

PZN

Actolind® w Gel

10x5 ml strip
5x10 ml strip

10 mL
30 mL
50 mL

100 mL

06.6803.05 M
06.6803.10 M
06.6803.10
06.6803.30
06.6803.50
06.6803.100

100 x 5 strip
50 x 5 strip

420
140
120
100

Monodose Strip
Monodose Strip

Tube
Tube
Tube
Tube

16889777
16889783
15577538
15577544
10985445
15577550

رقم املقالةوحدة نوع التغليفوحدة التغليف

عبارة عن منتجات تنظف تغسل ترطب تحمي وتوفر رعاية فائقة للجروح الحادة واملزمنة

واملصابة باإلضافة إىل الحروق من الدرجة األوىل والثانية 

نحن بجانبك يف كل خطوة من خطوات التئام الجرح
نقدم الحلول املثىل إللتئام الجروح بفضل ض�دات العناية بالجروح الحديثة املصممة 

وفق تجاربنا الرسيرية عىل مدار األعوام 

Pharma
Cosmetic
Disinfection
Wound Care
Food Supplement

Pharma
Cosmetic
Disinfection
Wound Care
Food Supplement



صديق للمريض
 يســـاعد يف تغي� وإزالة الض�دات بطريقة مريحة وغ� مؤملة

•ينعــم الض�دة ا�غطاة التــي تجفف وتلتصق بالجرح 
•يشــكل حاجًزا ب� ســطح الجرح والض�دة ويحد من التأث� الســلبي لذالك 

•¥¤ الفراغ ب� ســطح الجرح والض�دة 
•يقلل من التصاق الض�دات بســطح الجرح

•يســمح بتغي� غ� رضحي �واد الض�دة

يحمي
 يوفـــر تطه� وح�ية من مضادات امليكروبات

•¥نع تراكم مســببات ا©مراض 
•¥نــع إعادة العدوى ا�حتملة 
•¥نع تكون ا©غشــية الحيوية 

•عــا± الفعالية ضــد الكائنات الحية ا�قاومة ا�تعددة 
(MRSA ، VRE) ومســببات ا©مراض الفطرية (C. albicans) يساعد بالشفاء

يوفر الرطوبة والعناية

•يحافظ عµ ســطح الجرح نظيفا ورطبا 
•يعــزز فعالية الض�دة 

•¥نع التصــاق الكائنات الحية الدقيقة 
•يــ¼ع من التئام الجروح والحروق 

لطيف
متوافق مع الجلد الحســاس

•� ¥نــع التحبيب و� ا�ندمال الظهاري
•توافق عا± مع ا©نســجة 

•مناســب للعÂج طويل ا©مد 
•مناســب جدا �رÃ الحساسية و 

•.مرÃ السكر 

يدعم
كفــاءة العناية بالجروح بفضل

التأث� التآزري للبولوكســام�

(PHMB) والبو± هكســانيد 

مفحوص من قبل أطباء الجلدية
خايل من األ¶

•متوافق مع ا©غشــية ا�خاطية 
• � يســبب حساسية

فّعال
ينظــف ويحمي الجرح وما حول الجرح

•يزيل التلوث والقشــور وا©نســجة ا�يتة وطبقات ا©غشــية الحيوية
 من الجروح بشــكل فعال عن طريق تقليل التوتر الســطحي 

•يشــكل طبقة رقيقة واقية عµ ا�نطقة ا�صابة 
•ح�ية من العدوى يوفر ترطيب مســتمر و 

È ــو الكائنات الحية الدقيقةÉ يقلــل من•
ا�نطقــة ب� الجرح والض�د

عبارة عن منتجات تنظف تغسل ترطب تحمي وتوفر رعاية فائقة للجروح الحادة

 واملزمنة واملصابة باإلضافة إىل الحروق من الدرجة األوىل والثا¹ 

Actolind® w Solution / Gel دواعي اإلستع�ل

•الجروح الحادة ا�صابة أو غ� ا�صابة

•الجروح ا�زمنة ا�صابة أو غ� ا�صابة 

•الجروح الحرارية أو الكيميائية ا�صابة أو غ� ا�صابة 

(مثل الحروق من الدرجة ا©وÍ والثانية والحروق الكيميائية وما إÍ ذلك)

•الجروح الناتجة عن التيار الكهربا� 

•الجروح اÏشعاعية 

•مناطق دخول القسطرة البولية 

•صيانة الجلد التمهيدي والنواس� والخراجات 

 •عمل حاجز ب� الجرح والض�دة، 

�نع الجفاف وا�لتصاق

ميزات املنتج وتوصيات االستع�ل

متوافق
مع جميع ض�دات

الجروح الحديثة

الحل والرشيك املثايل لرعاية

الجروح بطريقة سهلة وخالية من األ¶ 

Klasse III Medizinprodukt
جهــاز طبي من الدرجة الثالثة


