
More healing less pain
חבישה אקטיבית לריפוי פצעים

גליצרין 
משמר סביבה לחה באזור הפצע, מונע

הדבקות ומאפשר החלפה קלה וללא כאבים.

STARCH עמילן
סופח אקטיבי המגביר את כושר הספיגה. יוצר ספיגה 

אקטיבית של ההפרשות ומאפשר לחומרי הגידול הטבעיים 
של הגוף להתרכז באתר הפצע.

 F-68
דטרגנט רפואי המשמש כחומר ניקוי.

משוחרר בהדרגה למיטת הפצע ושומר על מיטת הפצע 
נקייה לאורך כל תהליך הריפוי.

מרכיבי החבישה

ממברנה חצי חדירה,
המונעת כניסת מזהמים וזליגת 

הפרשות החוצה

שכבת פוליאוריתן, בעלת כושר 
ספיגה גבוה )עד פי 10 ממשקלה( 

המהווה נשא למרכיבים הפעילים

מבנה החבישה

חבישה אחת 4 פעולות 
סופחת וכולאת

הפרשות
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מעודדֿת
גרנולציה
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משמרת
לחות

3

מנקֿה
פצעים
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European Pressure Ulcer Advisory Panel*

 EPUAP הוגדרה ב-2010 על ידי
כמשפחה יחודית:

Polymeric membrane dressing

)Surfactant(
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.saline כהכנה לחבישה הראשונה, יש לשטוף את הפצע במים או בתמיסת
יש להתאים את החבישה לגודל הפצע )ניתן לגזור את החבישה בהתאם לגודל הרצוי( 

יש להקפיד שהחבישה תעבור את שולי הפצע בכ-1 ס"מ
יש להניח את החבישה כאשר הצד המודפס כלפי חוץ

בחבישה ללא שוליים דביקים יש לקבע את החבישה בעזרת כל אמצעי זמין – אגד מדבק,
פלסטר או רשת.
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הוראות שימוש:

הוראות רחצה
יש להשתמש ב polymem עם חבישה משנית אטומה למים. 

בשימוש בחבישה הרגילה , ללא שוליים אטומים למים, יש להמנע מהרטבת החבישה.
במידה והחבישה נרטבה, יש להחליפה בחדשה.

הוראות החלפה
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כאשר כתם ההפרשה מגיע קרוב לשולי החבישה, יש להחליפה בחדשה.
את חבישת polymem ניתן להשאיר על גבי הפצע מספר ימים )כל עוד כתם ההפרשה 

אינו קרוב לשולי החבישה(
בעת החלפת החבישה, במרבית המקרים, אין צורך בניקוי חוזר של הפצע.
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זמינות החבישה בכל קופות החולים

כיב ורידי
Venous stasis ulcer

כוויה דרגה 2-1
 Burns stage I-II

פצעי ניתוח
Surgical wounds

אזורים תורמי עור
Donor sites

כיב סכרתי
Diabetic ulcers

פצע לחץ דרגה 4-1
Pressure ulcers I-IV

פצע נקרוטי

 Skin tears קרעי עור

התוויות:


