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 پانسمان نانو کریستال نقره اجی کت

 با انعطاف پذیریبر  روی الیاف نایلونی  نانوکریستال های نقره  ذرات پانسمان تک الیه با پوششی از

 .می باشد بسیار باال

 موارد مصرف:

های مزمن )دیابتیک، اع زخم تروما و انوانواع سوختگی ها، به عنوان الیه اولیه بر روی 

نقره اثرات  ذرات نانوکریستالآزادسازی آهسته  این الیه بااستفاده می گردد که  ...( ،فشاری

 ضدمیکروبی و ضدالتهابی خود را اعمال می کند.

 روش مصرف:

  آماده شودبستر زخم ابتدا باید جهت استفاده از پانسمان : 

 ک.تینیکی یا اتولیبه صورت مکا برداشت بافت های نکروتیک و اسالف .1

توسط محلول های شستشوی زخم  کاهش حجم میکروارگانیسم ها و کنترل ترشحات  .2

 .زخم

  بوسیله آب مقطر استریل پاک نماییدمحل زخم یا سوختگی را. 

 .پانسمان را ازبسته خارج کنید 

 استریل مرطوب نمایید.  مقطر  پانسمان را به وسیله آب 

 نگردد.از نرمال سالین استفاده : توجه*

 را مستقیما بر روی زخم قرار دهید بطوریکه زخم در وسط پانسمان قرار  پانسمان اجی کت

 سانتی متر از زخم فاصله گیرد. 1گیرد و از هر طرف حداقل 

 .پانسمان را بوسیله گاز استریل و باند یا باندکشی و چسب در محل ثابت کنید 

 

 

 توجهات عمومی:

 (، ترکیبات حاوی بتادین، پمادهای انتی بیوتیک )پایه چرب این پانسمان با ترکیباتی مانند

سدیم کلراید، پارافین، ید، هیدروژن پراکسید سازگار نیست، بنابراین از مصرف همزمان با 

 فرآورده های حاوی این ترکیبات خودداری شود.

  قبل از تصویربرداریMRI  وCT .برداشته شود 

 رف موضعی می باشد.افقط برای مص 

 تعویض پانسمان:زمان 

 مورد بازبینی قرار یا استفاده ساعت اول بعد از جراحی و 72در اجی کت  بهتر است پانسمان

و یا بوی   (Donor Siteچرکی یا آبکی از یک نقطه ) ترشحات وجود در صورت گیرد و

روز بر روی  14 تا 7می تواند بین نامطبوع از محل زخم تعویض گردد. در غیر اینصورت 

 زخم بدون تعویض قرار گیرد.

 اری آن بر روی زخم تغییر ذرات نانوکریستال نقره و تاثیرگذ این پانسمان بعد ا ز آزادسازی

 پانسماننشانگر تعویض رنگ داده و از رنگ تیره به رنگ روشن تبدیل می شود که این 

 .کرد باید آن را تعویض می باشد و

 موارد منع مصرف:

 دی که به نقره و یا نایلون حساسیت دارند نباید استفاده گردد.در افرا

 شرایط نگهداری: 

 درجه سانتی گراد نگهداری نگردد. 50در دمای باالی 


