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ΦΑΣΕΙΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ

Αποτροπή μόλυνσης –
Καθαρισμός (εξίδρωση)

Κοκκιοποίηση -
Προστασία της
κοκκιοποίησης
(κοκκίδωσης)

Επιθηλίωση

1 2 3



1η ΦΑΣΗ

Επιθέματα Αργύρου
Επιθέματα με ισοτονικό διάλυμα
Επιθέματα Αλγινικού Ασβεστίου



2η ΦΑΣΗ

Επιθέματα Αλγινικού Ασβεστίου
Επιθέματα αφρώδη δύο στρωμάτων
Επιθέματα υδροκολλοειδή



3η ΦΑΣΗ

Επιθέματα Υδροτζέλ



Η ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΜΟΛΥΝΣΗΣ



Η ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΜΟΛΥΝΣΗΣ
Επίθεμα αργύρου εμποτισμένο με ουδέτερη αλοιφή που φροντίζει το τραύμα. 
Οι αντιβακτηριδιακές ιδιότητες που διαθέτει ο άργυρος προφυλάσσουν από
μολύνσεις κατά τη διάρκεια της θεραπείας και επούλωσης του τραύματος



Η ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΜΟΛΥΝΣΗΣ



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Επίθεμα, ήδη εμποτισμένο – ενεργοποιημένο με ισοτονικό διάλυμα και έτοιμο
προς χρήση. Η μοναδική δράση «καθαρισμού – απορρόφησης» οδηγεί στον

τραχύ, ασφαλή και απαλό καθαρισμό προβληματικών τραυμάτων, 
διευκολύνοντας τη διαδικασία απομάκρυνσης των νεκρών κυττάρων.



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ



ΤΑ ΒΑΘΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ



ΤΑ ΒΑΘΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ
Επίθεμα αλγινικού ασβεστίου για περιπτώσεις τραυμάτων μεγάλου βάθους ή
τραυμάτων με κοιλότητα, το οποίο χρησιμοποιείται για ταμπονάρισμα. Χάρη
στην απορρόφηση του εξιδρώματος, το επίθεμα μετατρέπεται γρήγορα σε
τζελ, το οποίο διασφαλίζει την επαφή με όλη την επιφάνεια του τραύματος.



ΤΑ ΒΑΘΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ



Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ



Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
Διασφαλίζει την αποτελεσματική διαχείριση του εξιδρώματος του τραύματος
κατά τη φάση της κοκκιοποίησης. Επιταχύνει την απορρόφηση των εκκρίσεων, 
γεγονός που το καθιστά ιδανικό για τη θεραπεία τραυμάτων με άφθονες
εκκρίσεις. Ιδανικό για συνδυασμένη εφαρμογή με πιεστική περίδεση



Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ



Η ΡΥΘΜΙΣΗ



Η ΡΥΘΜΙΣΗ
Υδροκολλοειδές
τραυμάτων
εξιδρώσεις και
ισορροπημένο

επίθεμα που απορροφά τα υγρά των επιφανειακών
, με χαμηλή ή μέτρια έκκριση, δεσμεύοντας με ασφάλεια τις
στη δομή του τζελ. Εξασφαλίζει με τον τρόπο αυτό ένα υγρό

περιβάλλον, ουσιαστικής σημασίας για την κοκκιοποίηση.



Η ΡΥΘΜΙΣΗ



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ

Έτοιμο
τραύματος
προσφέρει
κυττάρων

επίθεμα υδροτζέλ που ενδείκνυται για την επιθηλιοποίηση του
: η υψηλή του περιεκτικότητα σε νερό (περίπου 60%) 
το βέλτιστο υγρό περιβάλλον για τη μετακίνηση των
και την έναρξη της επιθηλιοποίησης.



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ



ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ

Υδροενεργός σπόγγος κολλαγόνου
(ζωϊκού) με ανοικτούς πόρους με
πολλαπλή δράση στη θεραπεία των
χρόνιων, αδρανών τραυμάτων, 
κατάλληλος για το τελευταίο στάδιο της
επούλωσης



Ακράτεια & Υγιεινή

Τα τέσσερα χρώματα
των προϊόντων για
την ακράτεια:
Κίτρινο για ελαφριάς
μορφής ακράτεια
Πράσινο για μέσης
μορφής
Μπλε για βαριάς
μορφής ακράτεια. 
Μοβ για οξύτατης
μορφής ακράτεια



ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ

Κολλητική ταινία
από μη υφασμένο
υλικό για συγκρά-
τηση μεγάλων
επιθεμάτων

Αυτοκολλού-
μενος
ελαστικός
επίδεσμος

Διαφανές αυτό-
κόλλητο επίθεμα
για προστασία
τραυμάτων –
επιθεμάτων.
Αδιάβροχο



ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ

Για την πρόληψη και τη θεραπεία ελκών πιέσεως. 
Ανακουφίζει από την πίεση και αποτελεί
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για τη θεραπεία των κατακλίσεων.



Σερβιέτες για γυναίκες

Απώλεια ούρων έως 100ml σε 4 ώρες



Σλιπ (pants)

Απώλεια ούρων έως 100ml σε 4 ώρες



Επιθέματα για άνδρες

Απώλεια ούρων έως 100ml σε 4 ώρες



Σερβιέτες

Απώλεια ούρων έως 100ml σε 4 ώρεςΑπώλεια ούρων έως 200ml σε 4 ώρεςΑπώλεια ούρων έως 300ml σε 4 ώρεςΑπώλεια ούρων άνω των
300ml σε 4 ώρες



Πάνα με ζώνη στήριξης

Απώλεια ούρων έως 300ml σε 4 ώρες
Απώλεια ούρων άνω των
300ml σε 4 ώρες



Πάνα βρακάκι

Απώλεια ούρων έως 300ml σε 4 ώρες
Απώλεια ούρων άνω των
300ml σε 4 ώρες



Απώλεια ούρων έως 200ml σε 4 ώρεςΑπώλεια ούρων έως 300ml σε 4 ώρεςΑπώλεια ούρων άνω των
300ml σε 4 ώρες

Mobile σλίπ



Καθαρισμός δέρματος

Cleansing foam:
Ο αφρός διευκολύνει τον
καθαρισμό σε
περίπτωση ακράτειας
και ύπαρξης παρά φύσιν
έδρας. Ο αφρός διαλύει
ακόμη και υπολείμματα, 
αφήνοντας στο δέρμα
μετά τον καθαρισμό
λιπαρές ουσίες που
περιποιούνται το δέρμα.



Καθαρισμός δέρματος
Skin care tissues box:

Εναλλακτική λύση για
τον γρήγορο καθαρισμό
και ειδικά για ασθενείς
που πάσχουν από
ακράτεια. Μεμονωμένα
σημεία δέρματος
μπορούν να
καθαριστούν γρήγορα
και απαλά
ελαχιστοποιώντας τον
κίνδυνο μολύνσεων.



Καθαρισμός δέρματος

Care shampoo:

Ειδικές δραστικές
ουσίες προλαμβάνουν
την ξηρότητα του
τριχωτού και του
δέρματος της κεφαλής. 
Τα μαλλιά γίνονται
ευκολοχτένιστα και
αποκτούν φρεσκάδα.



Καθαρισμός δέρματος

Skin care bath:

Απαλός καθαρισμός κατά τη
διάρκεια του μπάνιου. Οι
ουσίες πανθενόλη και
χαμομήλι περιποιούνται το
δέρμα και ιδιαίτερα ξηρές και
ευαίσθητες επιδερμίδες



Καθαρισμός δέρματος

Λοσιον για Ντους:

Περιέχει ήπιες ουσίες για
εξαιρετικά απαλό και πλήρη
καθαρισμό ειδικά στη
περίπτωση ευαίσθητου και
ξηρού δέρματος. Τα δραστικά
συστατικά του που δεσμεύουν
τα ενυδατικά στοιχεία του
δέρματος, σε συνδυασμό με την
πανθενόλη και το χαμομήλι, 
χαρίζουν στο δέρμα ελαστικότηι
και βοηθούν στην ανάπλαση
του.



Καθαρισμός δέρματος

Wet wipes:
Για γρήγορο και απαλό
καθαρισμό όλου του σώματος
σε περιπτώσεις κατάκλισης. Η
συσκευασία περιέχει 8 υγρές
πετσέτες 20X20 cm, που
χρησιμοποιούνται για τον ίδιο
ασθενή με συγκεκριμένη σειρά
που υποδεικνύει η συσκευασία, 
έτσι να επιτευχθεί ο καθαρισμός
όλου του σώματος με μια
συσκευασία.



Περιποίηση δέρματος

Λάδι Μπάνιου:
Για υπερβολικά
ξηρή επιδερμίδα τα
έλαια περιποίησης
ανακουφίζουν από
φαγούρα και
καταπραΰνουν από
ερεθισμούς



Περιποίηση δέρματος

Skin Care Oil
Εντατική περιποίηση
ξηρών ερεθισμένων και
λεπτών σημείων του
δέρματος περιέχει
πολύτιμα έλαια βιταμίνη
Ε, πανθενόλη και
χαμομήλι που
καταπραΰνουν το δέρμα
και ανακουφίζουν από
την φαγούρα,



Περιποίηση δέρματος

Body Lotion:
Ενυδατική λοσιόν
σώματος με πανθενόλη
και χαμομήλι δίνουν
ελαστικότητα και
ανθεκτικότητα
προσδίδοντας ενυδάτωση



Περιποίηση δέρματος

Hand cream:
Εντατική περιποίηση
για χέρια, με ξηρή και
ευαίσθητη επιδερμίδα, 
χάρη στη λανολίνη και
την γλυκερίνη, 
απορροφάται γρήγορα
χωρίς να αφήνει ίχνος
λιπαρότητας.



Περιποίηση δέρματος

Skin fluid:
Βελτιώνει την κυκλοφορία του
αίματος και διεγείρει τον
μεταβολισμό του δέρματος
χάρη στα φυσικά συστατικά
του μενθόλη και καμφορά. 
Ταυτόχρονα περιέχει
ενυδατικά έλαια περιποίησης
που αυξάνουν την
ελαστικότητα του δέρματος και
αποτρέπουν την ξηροδερμία. 



Προστασία δέρματος

Skin protection oil spray: 
Για χρήση σε ιδιαίτερα ξηρή
επιδερμίδα. Απλώνεται
γρήγορα και ομοιόμορφα και
απορροφάται εύκολα Το
λιπαρό στρώμα που
δημιουργείται, καθιστά το
δέρμα απαλό, ελαστικό και
εμποδίζει την αφυδάτωση του.



Προστασία δέρματος

Skin protection foam
(Προστατευτικός αφρός):

Για την προστασία ευαίσθητων
σημείων του δέρματος τα οποία
είναι εκτεθημένα σε βλαβερές
ουσίες και πίεση. Ο ελαφρύς
αφρός χάρη στα λιποσώματα
δημιουργεί μετά την εφαρμογή
ένα προστατευτικό στρώμα, το
οποίο προστατεύει την
επιδερμίδα για έως και 6 ώρες, 
ενώ ταυτόχρονα παρέχεται η
δυνατότητα καθαρισμού του
δέρματος.
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