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Actolind® w Solution / Gel

ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﻨﻈﻒ ﺗﻐﺴﻞ ﺗﺮﻃﺐ ﺗﺤﻤﻲ وﺗﻮﻓﺮ رﻋﺎﻳﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ
ﻟﻠﺠﺮوح اﻟﺤﺎدة واﳌﺰﻣﻨﺔ واﳌﺼﺎﺑﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺤﺮوق ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﻨﻈﻒ ﺗﻐﺴﻞ ﺗﺮﻃﺐ ﺗﺤﻤﻲ وﺗﻮﻓﺮ رﻋﺎﻳﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻟﻠﺠﺮوح اﻟﺤﺎدة واﳌﺰﻣﻨﺔ
واﳌﺼﺎﺑﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺤﺮوق ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﻧﺤﻦ ﺑﺠﺎﻧﺒﻚ ﰲ ﻛﻞ ﺧﻄﻮة ﻣﻦ ﺧﻄﻮات اﻟﺘﺌﺎم اﻟﺠﺮح

ﺑﻮﻟﻮﻛﺴﺎﻣﺮ

ﺑﻮﻟﻴﻬﻜﺴﺎﻧﻴﺪ

ﻧﻘﺪم اﻟﺤﻠﻮل اﳌﺜﲆ ﻹﻟﺘﺌﺎم اﻟﺠﺮوح ﺑﻔﻀﻞ ﺿامدات اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮوح اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﳌﺼﻤﻤﺔ
وﻓﻖ ﺗﺠﺎرﺑﻨﺎ اﻟﴪﻳﺮﻳﺔ ﻋﲆ ﻣﺪار اﻷﻋﻮام

ﻳﴪع ﻣﻦ اﻟﺘﺌﺎم اﻟﺠﺮوح واﻟﺤﺮوق
ﺗﻄﻬري

ﺗﺮﻃﻴﺐ

ﺣامﻳﺔ

ﺗﺄﺛري ﻣﻀﺎدات اﳌﻴﻜﺮوﺑﺎت
Actolind® Hydrocolloid

 ضامدة،  ماص، الصق غرواين مايئ
جرح مقاومة للامء

Actolind® Hydrocolloid
Foam

Actolind® Foam
Adhesive / Non Adhesive

Actolind® Wound Pad
Adhesive / Transparent

ضامدة رغوية مدعومة من غرواين
مايئ شديدة التحفظ

 غري الصق ضامدة/ الصق
رغوية عالية االحتفاظ

ضامدات الجروح شديدة التحفظ

Actolind® w Solution

رﻗﻢ اﳌﻘﺎﻟﺔ
06.6703.05
06.6703.10
06.6703.50
06.6703.100
06.6703.250
06.6703.350
06.6703.500
06.6703.1

وﺣﺪة
10x5 ml
5x10 ml
50 ml
100 ml
250 ml
350 ml
500 ml
1000 ml

ﻧﻮع اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ

وﺣﺪة اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ

Monodose Strip
Monodose Strip
Bottle with spray cap
Bottle with spray cap
Bottle with spray cap
Bottle
Bottle
Bottle
Bottle

100 x 5
50 x 5
100
81
49
30
30
10

PZN
16889754
16684727
10985385
10985391
10985416
16684733
10985422
10985439

Actolind® w Gel

رﻗﻢ اﳌﻘﺎﻟﺔ

Monodose Strip
Monodose Strip
Tube
Tube
Tube
Tube

100 x 5 strip
50 x 5 strip
420
140
120
100

PZN
16889777
16889783
15577538
15577544
10985445
15577550
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ACTO GmbH & ACTOLIND GmbH
Schulstrasse 8 • 31613 Wietzen-Holte / Germany
Tel: +49 (0) 5022 9801-0 • Fax: +49 (0) 5022 9801-37
Braunschweig Ofﬁce
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Bayern Branch
Balthasar - Neumann Str. 4 / 97204 Höchberg / Germany
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وﺣﺪة اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ
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10x5 ml strip
5x10 ml strip
10 mL
30 mL
50 mL
100 mL
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06.6803.05 M
06.6803.10 M
06.6803.10
06.6803.30
06.6803.50
06.6803.100

وﺣﺪة

Actolind® w Solution / Gel

دواﻋﻲ اﻹﺳﺘﻌامل
•الجروح الحادة املصابة أو غري املصابة
•الجروح املزمنة املصابة أو غري املصابة
•الجروح الحرارية أو الكيميائية املصابة أو غري املصابة
)مثل الحروق من الدرجة األوىل والثانية والحروق الكيميائية وما إىل ذلك(
•الجروح الناتجة عن التيار الكهربايئ
•الجروح اإلشعاعية
•مناطق دخول القسطرة البولية
•صيانة الجلد التمهيدي والنواسري والخراجات
•عمل حاجز بني الجرح والضامدة،
ملنع الجفاف وااللتصاق

ﻣﻴﺰات اﳌﻨﺘﺞ وﺗﻮﺻﻴﺎت اﻻﺳﺘﻌامل

اﻟﺤﻞ واﻟﴩﻳﻚ اﳌﺜﺎﱄ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺠﺮوح ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻬﻠﺔ وﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷمل

ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﻨﻈﻒ ﺗﻐﺴﻞ ﺗﺮﻃﺐ ﺗﺤﻤﻲ وﺗﻮﻓﺮ رﻋﺎﻳﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻟﻠﺠﺮوح اﻟﺤﺎدة
واﳌﺰﻣﻨﺔ واﳌﺼﺎﺑﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺤﺮوق ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ واﻟﺜﺎين

ﻓ ّﻌﺎل

ﻳﻨﻈــﻒ وﻳﺤﻤﻲ اﻟﺠﺮح وﻣﺎ ﺣﻮل اﻟﺠﺮح
•يزيل التلوث والقشــور واألنســجة امليتة وطبقات األغشــية الحيوية
من الجروح بشــكل فعال عن طريق تقليل التوتر الســطحي
•يشــكل طبقة رقيقة واقية عىل املنطقة املصابة
•حامية من العدوى يوفر ترطيب مســتمر و
•يقلــل من منــو الكائنات الحية الدقيقة يف
املنطقــة بني الجرح والضامد

ﻳﺪﻋﻢ

ﻛﻔــﺎءة اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮوح ﺑﻔﻀﻞ
التأثري التآزري للبولوكســامري
) (PHMBوالبويل هكســانيد

ﻣﻔﺤﻮص ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻃﺒﺎء اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ

ﻣﺘﻮاﻓﻖ

مع جميع ضامدات
الجروح الحديثة

ﺧﺎﱄ ﻣﻦ اﻷمل
•متوافق مع األغشــية املخاطية
• ال يســبب حساسية

ﺻﺪﻳﻖ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ

ﻟﻄﻴﻒ

ﻳﺤﻤﻲ

ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻠﺪ اﻟﺤﺴــﺎس
•ال مينــع التحبيب وال االندمال الظهاري
•توافق عايل مع األنســجة
•مناســب للعالج طويل األمد
•مناســب جدا ملرىض الحساسية و
•.مرىض السكر

ﻳﺴـــﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﻐﻴري وإزاﻟﺔ اﻟﻀامدات ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺮﻳﺤﺔ وﻏري ﻣﺆﳌﺔ
•ينعــم الضامدة املغطاة التــي تجفف وتلتصق بالجرح
•يشــكل حاج ًزا بني ســطح الجرح والضامدة ويحد من التأثري الســلبي لذالك
•ميأل الفراغ بني ســطح الجرح والضامدة
•يقلل من التصاق الضامدات بســطح الجرح
•يســمح بتغيري غري رضحي ملواد الضامدة

ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎء

ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
•يحافظ عىل ســطح الجرح نظيفا ورطبا
•يعــزز فعالية الضامدة
•مينع التصــاق الكائنات الحية الدقيقة
•يــرسع من التئام الجروح والحروق

ﻳﻮﻓـــﺮ ﺗﻄﻬري وﺣامﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻀﺎدات اﳌﻴﻜﺮوﺑﺎت
•مينع تراكم مســببات األمراض
•مينــع إعادة العدوى املحتملة
•مينع تكون األغشــية الحيوية
•عــايل الفعالية ضــد الكائنات الحية املقاومة املتعددة
) (C. albicansومســببات األمراض الفطرية )(MRSA ، VRE

اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺟﻬــﺎز ﻃﺒﻲ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ
Klasse III Medizinprodukt

