
BirimArtikel No Koli İçi Adet Ambalaj Şekli

Actolind® Solution Plus

10x5 ml
5x10 ml

50 ml
100 ml
250 ml
350 ml
500 ml

1000 ml

06.3778.05 M 
06.3778.10 M
06.3778.50
06.3778.100
06.3778.250
06.3778.350
06.3778.500
06.3778.1

100
50
100
81
49
30
30
10

Monodoz Strip
Monodoz Strip
Sprey Başlıklı Şişe
Sprey Başlıklı Şişe
Sprey Başlıklı Şişe
Sprey Başlıklı Şişe
Şişe
Şişe

Akut, kronik ve enfekte olmuş yaralar, 1. ve 2. derece yanıklar için
optimize edilmiş ıslatma etkisine sahip temizleme, yıkama (irrigasyon),
nemlendirme, koruma ve bakım ürünleri

ACTO PHARMA HİJYEN SAN. TİC. A.Ş.

Akçaburgaz Mah. 3038 Sok. No:11 34522  Esenyurt - İSTANBUL
Tel: +90 212 771 56 21 • Fax: +90 212 771 56 22
www.actopharma.com • info@actopharma.com

ACTO 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
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Yara ve yanıkların iyileşmesini hızlandırır
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Actolind® Hydrocolloid
Foam
Yüksek oranda tutucu hidrokolloid
destekli köpük yara örtüsü

Actolind® Foam 
Adhesive / Non Adhesive 
Yüksek emici köpük yara örtüsü

Actolind® Wound Pad 
Adhesive / Transparent 
Steril yara pedi gözenekli, elastik
dokumasız (nonwoven) kumaştan
yapılmış, hipoalerjenik tıbbi flaster

Actolind® Hydrocolloid
Yapışkan, emici, 
su geçirmez hidrokolloid 
yara örtüsü

Poliheksanid Poloksamer

Actolind® Solution Plus / Gel PlusActolind® Solution Plus / Gel Plus

Antimikrobiyal EtkiTemizleme Nemlendirme Koruma
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Yara yönetiminin her adımında yanınızdayız
Yara bakımında edindiğimiz klinik tecrübe ile tasarlanan Modern Yara Bakım Ürünlerimiz ile birlikte, 
yara iyileşmesi için optimal çözümler sunuyoruz.

BirimArtikel No Koli İçi Adet Ambalaj Şekli

Actolind® Gel Plus

10x5 ml strip
5x10 ml strip

10 ml
30 ml
50 ml

100 ml

06.3637.05 M
06.3637.10 M
06.3637.10
06.3637.30
06.3637.50
06.3637.100

100
50

420
140
120
100

Monodoz Strip
Monodoz Strip
Tüp
Tüp
Tüp
Tüp

YENİ

Pharma
Cosmetic
Disinfection
Wound Care
Food Supplement

Pharma
Cosmetic
Disinfection
Wound Care
Food Supplement



Hasta dostu
Rahat ve ağrısız pansuman değişimi
• Kurumuş ve yaraya yapışmış pansuman
   malzemelerini yumuşatır
• Yara yüzeyi ile pansuman arasında bir
   bariyer oluşturur
• Yara yüzeyi ile pansuman arasındaki
   boşluğu doldurur
• Pansumanların yara yüzeyine yapışmasını
   minimize eder
• Pansuman malzemelerinin atravmatik olarak
   değiştirilmesine olanak sağlar

Koruyucu
Antimikrobiyal temizlik ve koruma sağlar
• Patojenlerin kolonizasyonunu önler
• Olası yeniden enfeksiyonları önler
• Biyofilm oluşumunu engeller
• Çoklu ilaç dirençli organizmalara
   (MRSA, VRE) ve mikotik patojenlere 
   (C. albicans) karşı oldukça etkilidir

İyileştirme
Nem ve bakım sağlar
• Yara yüzeyini temiz ve nemli tutar
• Kuru yaralar için optimize edilmiş ıslatma ve
   nemlendirme etkisi
• Pansumanın etkinliğini arttırır
• Mikroorganizmaların adhezyonunu önler
• Yara ve yanıkların iyileşmesini hızlandırır

Destekleyici
Poloksamer ve poliheksanidin 
(PHMB) sinerjik etkisi sayesinde 
etkili yara bakımı

Dermatolojik olarak
test edilmiştir
Rahatsız edici ve acı verici değildir
• Mukoza ile uyumlu
• Duyarlılığa neden olmaz

Etkili
Yarayı ve yara çevresini temizler ve korur
• Optimize edilmiş ıslatma etkisi kirleri daha etkili bir şekilde söker
• Yüzey gerilimini azaltarak yarayı ve yara çevresini kirleticilerden, kabuklardan, 
   nekrotik dokudan ve biyofilmden çok etkili bir şekilde temizler
• Uygulanan bölgede ince bir koruyucu film tabakası oluşturur
• Yara yatağını doldurur ve uygulanan alanda kalır, patojenlerin 
   kolonize olması için boş alan bırakmaz
• Sürekli nemlendirme ve enfeksiyon koruması sağlar
• Yara ve pansuman arasındaki yüzeyde mikroorganizmaların 
   büyümesini minimize eder

Akut, kronik ve enfekte olmuş yaralar, 1. ve 2. derece yanıklar için
optimize edilmiş ıslatma etkisine sahip temizleme, yıkama (irrigasyon),
nemlendirme, koruma ve bakım ürünleri

Tüm modern
yara örtüleri ile

uyumludur

Kolay ve ağrısız
yara bakımını 

desteklemek için 
ideal partner

Sınıf III Tıbbi Cihaz

Uyumlu
Yüksek biyouyumluluğa sahiptir
• Granülasyonu ve epitelizasyonu
   inhibe etmez
• Yüksek doku uyumluluğu gösterir
• Uzun süreli tedavi için uygundur
• Alerjik ve diyabetik hastalar tarafından
   iyi tolere edilir

Actolind® Solution Plus / Gel Plus Endikasyonları

• Enfekte olan veya olmayan akut yaralar
• Enfekte olan veya olmayan kronik yaralar
• Enfekte olan veya olmayan termal veya kimyasal yaralar 
   (ör.: 1. ve 2. derece yanıklar, kimyasal yanıklar, vb.)
• Elektrik akımı sonucu oluşan yaralar
• Radyasyon yaraları
• Ürolojik kateterlerin giriş bölgeleri
• Peristomal cildin, fistüllerin ve apselerin bakımı
• Yara ve pansuman arasında bir bariyer oluşturup kuruma ve 
   yapışmanın önlenmesi

Ürün Özellikleri ve Kullanım Önerileri

• Actolind® Solution Plus geliştirilmiş ıslatma ve yüzey gerilimini 
   azaltıcı özellikleri sayesinde, benzer ürünlere kıyasla yüzey gerilimini 
   daha etkin bir şekilde azaltarak kirleticileri, kabukları, nekrotik 
   dokuları ve biyofilm tabakalarını yaralardan etkin bir şekilde 
   uzaklaştırır.
• Actolind® Solution Plus, tedaviden önce yara yüzeyinin temizliği ve 
   irrigasyonu için kullanılmalıdır.
• Aclind® Sterile Gauze Compress, bandaj, yara örtüsü, ped vb. gibi 
   malzemeler, Actolind® Solution Plus ile ıslatılarak, temizleme 
   amacı ile kullanılabilirler.
• Optimal bir yara temizliği için, derin ve yoğun nekrotik dokunun 
   olduğu yaraların, ıslatılmış bir kompres yardımı ile en azından 10-15 
   dk. boyunca ıslatılması önerilir.
• Actolind® Gel Plus, Actolind® Solution Plus ile kombine olarak 
   uygulanabilir.
• Actolind® Solution Plus yara yüzeyini etkili bir şekilde temizlerken, 
   Actolind® Gel Plus yara yüzeyini korur ve nemlendirir.
• Actolind® Gel Plus yara yüzeyi ile pansuman arasında koruyucu bir 
   film tabakası oluşturarak patojenik mikroorganizmaların yara 
   yüzeyine adezyonunu mekanik olarak engeller.
• Actolind® Gel Plus, yüksek nemlendirme etkisinin gerekli olduğu 
   veya aşırı yara eksüdasının olduğu yaralar için daha uygundur.
   Geliştirilmiş nemlendirme kapasitesi, kıvamı ve viskozitesi sayesinde 
   Actolind® Gel Plus uygulanan bölgede kalır, sürekli nemlendirme 
   ve enfeksiyon koruması sağlar.
• Yara ve pansuman arasındaki ara yüzde mikroorganizmaların 
   büyümesini en aza indirir.
• Actolind® Solution Plus biyofilmlerin uzaklaştırılmasını 
   kolaylaştırırken Actolind® Gel Plus biyofilm oluşumunu engeller.
• Actolind® Solution Plus kullanımdan önce vücut sıcaklığına 
   ısıtılabilir.


