
BirimArtikel No Koli İçi Adet Ambalaj Şekli

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

Monodoz Strip
Monodoz Strip
Tüp
Tüp
Tüp
Tüp

Actolind® w Gel bandaj, sargı bezi, tampon ve yara doldurucu gibi tıbbı cihazlarla birlikte akut veya 
kronik yaralarda, 1. ve 2. derece yanıklarda kombine olarak kullanılan koruyucu bir 
dekontaminasyon, nemlendirme ve bakım jelidir.

Actolind® w Gel Actolind® w Gel
Yara koruma, nemlendirme ve bakımı için
antimikrobiyal jel

Yara ve yanıkların iyileşmesini hızlandırır

PA
TE

NTLİ       FORMÜL

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 
Yüksek emici yara örtüsü

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

Yara yönetiminin her adımında yanınızdayız
Yara bakımında edindiğimiz klinik tecrübe ile tasarlanan Modern Yara Bakım Ürünlerimiz ile 
birlikte, yara iyileşmesi için optimal çözümler sunuyoruz.
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Actolind® w Gel akut, kronik ve enfekte yaralar ile 1. ve 2. 
derece yanıklar için koruma, bakım ve nemlendirme ürünüdür.

Actolind® w Gel

Tüm modern
yara örtüleri ile

uyumludur

Kolay ve ağrısız
yara bakımını 

desteklemek için 
ideal partner

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
• Actolind® w Gel yara yüzeyini korur ve nemlendirir.

• Eşsiz kombinasyonu ile yara yüzeyi ile pansuman arasında 

   koruyucu bir film tabakası oluşturarak patojenik 

   mikroorganizmaların yara yüzeyine adezyonunu mekanik

   olarak engeller.

• Actolind® w Gel, yara yüzeyinde ince bir koruyucu tabaka 

   oluşturarak dış etkenlerden korur. Yara yüzeyi ile pansuman

   arasındaki boşluğu doldurarak pansumanın etkinliğini 

   arttırırken aynı zamanda pansuman malzemesinin yaraya 

   yapışmasını da engeller.

• Actolind® w Gel, Actolind® w Solution ile kombine 

   olarak uygulanabilir. 

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

Hasta dostu
Rahat ve ağrısız pansuman değişimi
• 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 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
• 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 korur
• Uygulanan bölgede ince bir koruyucu 
   film tabakası oluşturur
• Sürekli nemlendirme ve enfeksiyon 
   koruması sağlar
• Yara ve pansuman arasındaki yüzeyde
   mikroorganizmaların büyümesini minimize eder


