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Περιεχόμενα

Πρόλογος
Το παρόν έντυπο έχει σχεδιαστεί με σκοπό να
Κάθε τραύμα έχει το δικό του χαρακτήρα και μπορεί

εξοικειωθείτε με το εύρος αυτών των δυνατοτήτων

να ιαθεί μόνον αν θεραπευτεί σωστά και σύμφωνα

θεραπείας καθώς και να σας παράσχει συμβουλές

με τις δικές του συγκεκριμένες απαιτήσεις.

και ιδέες που προέρχονται από την πρακτική της

Ειδικότερα δε, τα χρόνια τραύματα απαιτούν συχνά

περίθαλψης.

μεγάλη δεξιότητα και επινοητική προσέγγιση από
τον θεράποντα, διότι τα επιθέματα πρέπει να
προσαρμόζονται στη συγκεκριμένη κατάσταση του
τραύματος, ενώ ταυτόχρονα πρέπει, όντας
σύμφωνα προς τα σύγχρονα πρότυπα, να
εγγυώνται τη βέλτιστη θεραπεία του τραύματος.
Πέραν του ευρέως φάσματος επιλογών και
προϊόντων θεραπείας, οι θεράποντες
χρησιμοποιούν συχνά τις δικές τους τεχνικές που
έχουν αναπτύξει βάσει της πρακτικής τους
εμπειρίας, γεγονός που τους επιτρέπει να
θεραπεύουν τραύματα σε διαφορετικές καταστάσεις
περίθαλψης, μεγέθη και ανατομικά σημεία.

Σας εξηγούμε τι, πώς και γιατί τα διάφορα
επιθέματα τραύματος, τις πιθανές μορφές
εφαρμογής τους καθώς και πολλούς
διαφορετικούς τύπους προστατευτικών
επιθεμάτων και τρόπους συγκράτησής τους.
Σας παρέχετε πρακτική καθοδήγηση σε όλα τα
ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση τραυμάτων
καθώς και για τις σύγχρονες παραλλαγές
προϊόντων, τα ειδικά επιθέματα, όπως το
βαμβακερό υπόδημα για το διαβητικό πόδι ή τον
κλασικό επίδεσμο συμπίεσης για φλεβικές
παθήσεις της κνήμης.

Ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για ανάγκη

Οι συμβουλές και τα τεχνάσματα που

καθαρισμού του δέρματος ενός μολυσμένου

περιγράφονται παρακάτω προέρχονται από την

τραύματος, εφαρμογής αλληλεπιδραστικών
επιθεμάτων τραύματος, τοποθέτησης
προστατευτικού βοηθήματος για έλκη ή ανάγκη
καθορισμού του βέλτιστου μεγέθους και σχήματος
για τη στερέωση των επιθεμάτων τραύματος σε
κρίσιμα ανατομικά σημεία, το εύρος των
διαθέσιμων θεραπευτικών επιλογών είναι μεγάλο
και η εμπειρία κάθε θεράποντα τραύματος είναι
διαφορετική.

πρακτική εμπειρία της περίθαλψης και
αντιπροσωπεύουν διαφορετικές επιλογές
θεραπείας. Αποσκοπούν στο να αποτελέσουν μια
πηγή ιδεών που θα σας βοηθήσει στην περίθαλψη
και τη θεραπεία των δύσκολων τραυμάτων και
περιοχών τραύματος. Συμβάλλουν στη διασφάλιση
ενός καλού προτύπου περίθαλψης και θεραπείας
τραυμάτων βάσει των θεραπευτικών αναγκών ενώ,
ταυτόχρονα, προσφέρουν τεχνικές εξοικονόμησης
χρόνου, σχετικές με τις ανάγκες τις καθημερινής
κλινικής πρακτικής.
Heidenheim, Μάρτιος 2006
PAUL HARTMANN AG
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Περιεχόμενα

Εφαρμογή επιθέματος
A) Γενικά
Πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα οι ακόλουθες βασικές αρχές :
 Εκτελείτε όλες τις δραστηριότητες υπό σχολαστικά τηρούμενες συνθήκες υγιεινής και αποστείρωσης
 Χρησιμοποιείτε αποστειρωμένα ψαλίδια και λαβίδες για να προετοιμάσετε το κόψιμο των
αποστειρωμένων επιθεμάτων τραύματος στο κατάλληλο μέγεθος πριν από την εφαρμογή.
 Λαμβάνετε πάντα τη γέλη ή τα παρεμφερή υλικά που θα εφαρμοστούν στα τραύματα από
συσκευασία η οποία να βρίσκεται αρκετά μακριά από τον ασθενή για να αποτρέψετε τη μόλυνση.
 Αποφύγετε τις διασταυρούμενες μολύνσεις.
 Απολυμαίνετε τα χέρια / αλλάζετε γάντια πριν και μετά την αλλαγή του επιθέματος και, αν
χρειαστεί, κατά τη διάρκεια της αλλαγής του επιθέματος.
 Αποφεύγετε να αγγίζετε το τραύμα ή την περιτραυματική περιοχή χωρίς να
φοράτε γάντια. Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικές πρακτικές συμβουλές
για καθημερινή κλινική χρήση.

________________________________________________________________________

PermaFoam
ΤΙ
Εφαρμογή PermaFoam στο τραύμα.

ΠΩΣ
Εφαρμογή ως επίθεμα πλήρους
κάλυψης, με έκταση τουλάχιστον 2
cm πέραν των άκρων του
τραύματος.

ΓΙΑΤΙ
Η τριχοειδής δράση του επιθέματος
τραύματος παρέχει αρχικά κατακόρυφη
απορρόφηση του εξιδρώματος του
τραύματος, το οποίο κατόπιν
κατακρατείται πλευρικά της κορυφής
του επιθέματος.
Τα άκρα του τραύματος παραμένουν
προστατευμένα.

________________________________________________________________________
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Περιεχόμενα

PermaFoam
ΤΙ
Εφαρμογή PermaFoam στο τραύμα.

ΠΩΣ
Τοποθετήστε 2/3 PermaFoam κάτω από το τραύμα, ώστε
το τραύμα να βρίσκεται στο άνω αριστερό τεταρτημόριο.

ΓΙΑΤΙ
Λόγω της βαρύτητας, το εξίδρωμα του τραύματος
μεταναστεύει προς τα κάτω και, συνεπώς, κατανέμεται σε
όλη την επιφάνεια του επιθέματος
του τραύματος (βέλτιστη χρήση της απορροφητικής
ικανότητας).

Hydrosorb gel

ΤΙ
Εφαρμογή άμορφης γέλης στο τραύμα.

ΠΩΣ
Εφαρμόστε πρώτα τη γέλη στη μέση του επιθέματος τραύματος (π.χ.
PermaFoam). Κατόπιν, εφαρμόστε στο τραύμα το επίθεμα με τη γέλη.

ΓΙΑΤΙ
Η έμμεση εφαρμογή της γέλης στο (αποστειρωμένο) υλικό-φορέα
διευκολύνεται κατά τη διαδικασία δοσολογίας και αποτρέπεται η
διάδοση βακτηρίων.

Hydrosorb gel
ΤΙ
Εφαρμογή άμορφης γέλης στο τραύμα.

ΠΩΣ
Εφαρμόστε τη γέλη σταδιακά στο αποστειρωμένο
επίθεμα, υπό στείρες συνθήκες, και στη συνέχεια
εφαρμόστε την επιθυμητή ποσότητα από το επίθεμα
επάνω ή μέσα στο τραύμα χρησιμοποιώντας το
αποστειρωμένο πίσω μέρος της λαβίδας.

ΓΙΑΤΙ
Επιτρέπει την εργασία υπό στείρες συνθήκες και
την εφαρμογή δόσεων ακριβείας.
Το τι, πως και γιατί κατά τη θεραπεία τραυμάτων
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________________________________________________________________________

Εισαγωγή Sorbalgon στο τραύμα
ΤΙ
Εισαγωγή Sorbalgon στο τραύμα.

ΠΩΣ
Τοποθετήστε χαλαρωμένο Sorbalgon στο τραύμα
(π.χ., χαλαρώστε από πριν χρησιμοποιώντας
αποστειρωμένες λαβίδες). Σημαντικό: μην
παραγεμίζετε το τραύμα

ΓΙΑΤΙ
Η χαλάρωση του επιθεματικού υλικού δημιουργεί
μεγαλύτερη επιφάνεια και κατά συνέπεια αυξάνει την
απορροφητικότητα. Η εισαγωγή του υλικού σε
χαλαρωμένη κατάσταση αποτρέπει την άσκηση
πίεσης στο τραυματισμένο δέρμα από τη γέλη καθώς
αυτή σχηματίζεται.

________________________________________________________________________

Εισαγωγή Sorbalgon στο τραύμα

ΤΙ
Εισαγωγή Sorbalgon στο τραύμα.

ΠΩΣ
Μην εφαρμόζετε πέραν των άκρων του τραύματος. Εισαγάγετε τα
ταμπόν πλήρως (1), κόψτε τα επιθέματα ώστε να ταιριάζουν με το
μέγεθος του τραύματος (2).

ΓΙΑΤΙ
Η σχηματιζόμενη γέλη μπορεί να φθάσει στα άκρα του τραύματος
και να βλάψει άθικτο δέρμα ή να προκαλέσει εμβρέγματα.

________________________________________________________________________
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Περιεχόμενα

Εφαρμογή του επιθέματος

B) Ειδικά ανατομικά σημεία
Ορισμένες ανατομικές καταστάσεις απαιτούν ειδική προσαρμογή των έτοιμων προς χρήση
επιθεμάτων τραύματος.
Η κοπή των επιθεμάτων στο απαιτούμενο μήκος και στα χαρακτηριστικά του σημείο επιτρέπει την
εφαρμογή τους με καλή πρόσφυση και χωρίς ρυτίδωση.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένα δύσκολα ανατομικά σημεία στα οποία τα επιθέματα
εφαρμόζονται με δυσκολία. Παρατίθενται, επίσης, τα επιθέματα που έχουν κοπεί στο κατάλληλο μέγεθος.

Ορθογώνιο επίθεμα τραύματος
ΤΙ
Εφαρμογή ορθογώνιου επιθέματος τραύματος στο
δάχτυλο ποδιού.

ΠΩΣ
Διαγωνίως.

ΓΙΑΤΙ
Καλή προσαρμογή στο σχήμα του δαχτύλου.

Ορθογώνιο επίθεμα τραύματος
ΤΙ
Εφαρμογή ορθογώνιου επιθέματος τραύματος στο δάχτυλο
ποδιού.

ΠΩΣ
Αφήστε τη διαγώνιο με το άκρο του επιθέματος να εκτείνεται
πέραν του άκρου του δαχτύλου.

ΓΙΑΤΙ
Καλή προσαρμογή στο σχήμα του δαχτύλου. Ταυτόχρονα,
επιτυγχάνεται καλή προστασία από την πίεση.
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ΤΙ
Εφαρμογή του Hydrocoll στην εσωτερική επιφάνεια
του δαχτύλου.

ΠΩΣ
Το άκρο του Hydrocoll καταλήγει στο εσωτερικό του
δαχτύλου. Κάντε μία σχισμή σε σχήμα V μεταξύ των
δαχτύλων.

ΓΙΑΤΙ
Καλή προσαρμογή στο σχήμα των δαχτύλων με
πλήρη εκμετάλλευση της απορροφητικής
ικανότητας.

Hydrocoll
ΤΙ
Εφαρμογή του Hydrocoll στο εξωτερικό του δαχτύλου.

ΠΩΣ
Αφήστε την περιοχή των νυχιών ελεύθερη και κόψτε το
υλικό που περισσεύει (καλύψτε όσο το δυνατόν
λιγότερο υγιές δέρμα).

ΓΙΑΤΙ
Πρόληψη μόλυνσης του δέρματος των νυχιών λόγω
σχηματισμού γέλης.

ΤΙ
Εφαρμογή Hydrocoll στο μήλο του ποδιού.

ΠΩΣ
Μην το κολλάτε πολύ ψηλά στο χώρο μεταξύ των
δαχτύλων.

ΓΙΑΤΙ
Αποφυγή των διατμητικών τάσεων και των σημείων πίεσης
στο χώρο μεταξύ των δαχτύλων.

Το τι, πως και γιατί κατά τη θεραπεία τραυμάτων
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Τοποθέτηση επιθέματος

ΤΙ
Εφαρμογή του PermaFoam στο
δάχτυλο.

ΠΩΣ
Κόψτε σε σχήμα Τ και εφαρμόστε
έτσι ώστε τα κομμένα άκρα να είναι
στραμμένα προς τα πάνω.

ΓΙΑΤΙ
Καλή εφαρμογή στο σχήμα του
δαχτύλου. Τα κομμένα άκρα που
τοποθετούνται στο κάτω μέρος του
ποδιού θα μπορούσαν να
μετατραπούν σε σημεία πίεσης.

ΤΙ
Εφαρμογή του PermaFoam στο
δάχτυλο.

ΠΩΣ
Κόψτε σε σχήμα Τ και
εφαρμόστε έτσι ώστε τα κομμένα
άκρα να είναι στραμμένα προς
τα πάνω.

ΓΙΑΤΙ
Καλή εφαρμογή στο σχήμα του
δαχτύλου. Τα κομμένα άκρα που
τοποθετούνται στο κάτω μέρος
του ποδιού θα μπορούσαν να
μετατραπούν σε σημεία πίεσης.

PermaFoam
ΤΙ
Εφαρμογή του PermaFoam μεταξύ των δαχτύλων.

ΠΩΣ
Κόψτε μια ελλειψοειδή εσοχή και στις δύο
πλευρές.

ΓΙΑΤΙ
Αποφυγή σημείων
πίεσης στο χώρο μεταξύ των δαχτύλων.
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_____________________________________________________________________
ΤΙ
Εφαρμογή του TenderWet 24 active στη
φτέρνα.

ΠΩΣ
Τοποθετήστε το TenderWet 24 active με την
εξωτερική ριγέ επιφάνεια στο επίθεμα γάζας
και κατόπιν εφαρμόστε στο τραύμα.

ΓΙΑΤΙ
Απλή εφαρμογή, εύκολη συγκράτηση.

_____________________________________________________________________

PermaFoam concave / PermaFoam

ΤΙ
Εφαρμογή του PermaFoam concave/PermaFoam
στη φτέρνα.

ΠΩΣ
Χρησιμοποιήστε το PermaFoam concave
σύμφωνα με την περιγραφή στο έντυπο της
συσκευασίας. Σε ασθενείς με δυσανεξία στα
αυτοκόλλητα, ετοιμάστε ένα κάλυμμα φτέρνας
κατάλληλου μεγέθους της PermaFoam, με
διαστάσεις 10 x10 cm: ανοίξτε μια σχισμή,
διπλώστε και κολλήστε τα άκρα μεταξύ τους.

ΓΙΑΤΙ
Καλή εφαρμογή στο σχήμα της φτέρνας για
ασθενείς με δυσανεξία στα αυτοκόλλητα.

_____________________________________________________________________
ΤΙ

PermaFoam sacral

Σωστή εφαρμογή και σωστή θέση του PermaFoam
sacral.

ΠΩΣ
Διπλώστε το PermaFoam στη μέση και καθορίστε τη
θέση. Τραβήξτε τη μικρότερη προστατευτική ταινία και
κολλήστε, ξεκινώντας από το άνω οπίσθιο άκρο.
Τραβήξτε τη μεγαλύτερη προστατευτική ταινία και
εφαρμόστε την ομαλά από τη μέση προς τις πλευρές.

ΓΙΑΤΙ
Ακριβής τοποθέτηση και αποφυγή ρυτίδωσης κατά την
εφαρμογή του επιθέματος τραύματος.

_____________________________________________________________________
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Περιεχόμενα

Πριν και μετά,
επιθέματα μετά την αλλαγή τους
PermaFoam

Νέο / πριν

Κορεσμένο / μετά

TenderWet

Νέο / πριν

Κορεσμένο / μετά

Atrauman Ag

Νέο / πριν
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Μετά τη χρήση

Sorbalgon

Νέο / πριν

Μετασχηματισμένο σε γέλη

Hyd rosorb

Νέο / πριν

Μετά τη χρήση

Hydr o coll

Νέο / πριν

Κορεσμένο / υπερκορεσμένο
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| 15

Περιεχόμενα

Συγκράτηση
A) Γενικά
Η συγκράτηση αυτοκόλλητου επιθέματος πλήρους κάλυψης απαιτεί συχνά το κόψιμο του
επιθέματος στο κατάλληλο μέγεθος, το οποίο καθορίζεται από τις εκάστοτε συνθήκες.
Μοτίβα κοπής και παραλλαγές εφαρμογής που συμβάλλουν στη μείωση ή την πρόληψη της
ρυτίδωσης και της ανάπτυξης τάσεων εφελκυσμού παρουσιάζονται παρακάτω.

Περισσότερα του ενός επιθέματα
ΤΙ
Συγκράτηση περισσότερων του ενός επιθεμάτων (σετ).

ΠΩΣ
Κόψτε το Omnifix στις πλευρές, μετρήστε το Omnifix ώστε
να είναι διπλάσιο σε πλάτος σε σύγκριση με τα επιθέματα,
ακολουθώντας το μοτίβο. Πρώτα, ασφαλίστε τη μέση και,
κατόπιν, τις πλευρές χωρίς τέντωμα.
Σημαντικό: ακολουθήστε την κατεύθυνση της κυματοειδούς
σχισμής στο πίσω μέρος του προστατευτικού χαρτιού.

ΓΙΑΤΙ
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το σετ των επιθεμάτων
συγκρατείται στις πλευρές και στερεώνεται με ασφάλεια
στη θέση του χωρίς πρόκληση εφελκυστικών ή
διατμητικών τάσεων.
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Συγκράτηση επιθεμάτων τραύματος με Omnifix
ΤΙ
Συγκράτηση επιθεμάτων τραύματος με Omnifix.

ΠΩΣ
Στρογγυλέψτε τις γωνίες του Omnifix. Κατόπιν, ανοίξτε
σχισμές σφηνοειδούς σχήματος.

ΓΙΑΤΙ
Μειώνεται το γύρισμα των άκρων. Διευκολύνεται η
συγκράτηση και αποτρέπεται η ρυτίδωση.

Συγκράτηση επιθεμάτων τραύματος με Omnifix
ΤΙ
Συγκράτηση επιθεμάτων τραύματος με
Omnifix.

ΠΩΣ
Επιλέξτε το απαιτούμενο μέγεθος και κόψτε το
Omnifix από το ρολό. Ανοίξτε τη στενή πλευρά
του πίσω μέρους του προστατευτικού χαρτιού,
τραβήξτε και κολλήστε. Κατόπιν, πιέστε στο
επίθεμα τραύματος και κολλήστε.

ΓΙΑΤΙ
Η πίεση αποτρέπει τη ρυτίδωση, τις
διατμητικές και εφελκυστικές δυνάμεις. Έτσι,
απλοποιείται η εφαρμογή πλήρους κάλυψης
του Omnifix (και από ένα μόνο άτομο).

Το τι, πως και γιατί κατά τη θεραπεία τραυμάτων

| 17

Συγκράτηση

Επιθέματα τραύματος με Omnifix
ΤΙ
Συγκράτηση επιθεμάτων τραύματος με Omnifix κατά την κατεύθυνση και
αντίθετα προς την κατεύθυνση της κίνησης.

ΠΩΣ
Εφαρμόστε το Omnifix οριζοντίως (1) προς την κατεύθυνση της κίνησης που
θέλετε να αποτρέψετε. Εάν δεν απαιτείται παρεμπόδιση της κίνησης,
τοποθετήστε κατακόρυφα (2).

ΓΙΑΤΙ
Κατά την τοποθέτησή του, λάβετε υπόψη ότι το Omnifix μπορεί να τεντωθεί
μόνο εγκάρσια και όχι κατά μήκος.

Σχίσιμο του Omniplast
ΤΙ
Σχίσιμο του Omniplast.

ΠΩΣ
Τραβήξτε, μη συστρέφετε. Τότε, σχίζεται ο λευκοπλάστης.
Κρατήστε κοντά στο σημείο σχισίματος.

ΓΙΑΤΙ
Η κίνηση σχισίματος προκαλεί το γρήγορο σχίσιμο των
ινών, χωρίς αυτές να συστρέφονται.

ΤΙ
Συγκράτηση του Hydrosorb.

ΠΩΣ
Τοποθετήστε επίθεμα συγκράτησης
τύπου πλαισίου παραθύρου
χρησιμοποιώντας Omniplast.

ΓΙΑΤΙ
Το Hydrosorb συγκρατείται με
ασφάλεια και ευρυχωρία στα άκρα,
παρέχοντας πλήρη κάλυψη και
μπορεί να ελέγχεται ανά πάσα στιγμή.
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Περιεχόμενα

Συγκράτηση

B) Ειδικά ανατομικά σημεία
Το αν θα χρησιμοποιηθεί αυτοκόλλητη ή μη αυτοκόλλητη συγκράτηση επιθέματος,
εξαρτάται από το ανατομικό σημείο και την κατάσταση του δέρματος του ασθενή.
Γενικά ισχύει:
Η μη αυτοκόλλητη συγκράτηση προτιμάται για πολύ τριχωτό δέρμα.
Ακολούθως, σας παρουσιάζουμε μερικά ειδικά τεχνάσματα που θα σας βοηθήσουν να
στερεώσετε επιθέματα τραύματος σε διαφορετικά, συχνά μετακινούμενα ή τριχωτά μέρη
του σώματος, κατά τρόπον ώστε να εξυπηρετείται η κλινική πρακτική.

Επίθεμα τραύματος στο πίσω μέρος της κεφαλής
ΤΙ
Συγκράτηση επιθέματος τραύματος στο πίσω μέρος της κεφαλής.

ΠΩΣ
Τεντώστε το ένα τρίτο ενός κομματιού 50–60 cm Stülpa-fix*, μεγέθους 3/4 και τραβήξτε το
πάνω από το κεφάλι μέχρι το άκρο του τριχωτού. Τεντώστε το υπόλοιπο του “σωλήνα”,
στρέψτε και τραβήξτε πάνω από το κεφάλι ως τη βάση του λαιμού. Τραβήξτε το επίθεμα
στο επίπεδο των ματιών και κάντε μια οριζόντια τομή περίπου 10 cm για να ελευθερώσετε
το πρόσωπο.

ΓΙΑΤΙ
Η διπλή εφαρμογή διασφαλίζει ασφαλή συγκράτηση και αποτρέπει την ολίσθηση
του επιθέματος τραύματος.

Τραύμα στο μεγάλο δάχτυλο
ΤΙ
Συγκράτηση για τραύμα στο μεγάλο δάχτυλο.

ΠΩΣ
Εφαρμόστε το κομμένο στο μέγεθος του τραύματος επίθεμα και
στερεώστε το με Omnifix, χωρίς τη χρήση κυκλικής τεχνικής.

ΓΙΑΤΙ
Η μη κυκλική συγκράτηση αποτρέπει τη συμφόρηση / περιορισμό της
κυκλοφορίας του αίματος.
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Επιθέματα τραύματος στον αγκώνα
ΤΙ
Συγκράτηση επιθεμάτων τραύματος στον αγκώνα.

ΠΩΣ
Κόψτε το Omnifix σε σχήμα σφήνας στις πλευρές και
στρογγυλέψτε τις. Kατά την εφαρμογή, λάβετε υπόψη την
κατεύθυνση τεντώματος του Omnifix κατά την εφαρμογή.

ΓΙΑΤΙ
Η τομή σε σχήμα σφήνας βοηθά στη μείωση της ρυτίδωσης.
Το τέντωμα του Omnifix επιτρέπει /ή περιορίζει την κίνηση.

Επιθέματα τραύματος στη μασχάλη
ΤΙ
Συγκράτηση επιθεμάτων τραύματος στη μασχάλη.

ΠΩΣ
Ανοίξτε μια οριζόντια σχισμή σε απόσταση 10-15 cm από
την άκρη ως τη μέση ενός κομματιού 40-50 cm Stülpa-fix
μεγέθους 6/7. Τραβήξτε τον “σωλήνα” πάνω από τον
βραχίονα μέχρι τον ώμο. Τραβήξτε τον επίδεσμο με
δύναμη, οδηγήστε το τεντωμένο άνοιγμα πάνω από το
κεφάλι και περάστε τον βραχίονα μέσα από το άνοιγμα.

ΓΙΑΤΙ
Άνετη, ασφαλής, φιλική προς το δέρμα συγκράτηση
επιθέματος (χωρίς αυτοκόλλητο). Οικονομία χρόνου
χάρη στο ότι εφαρμόζοντας το Stülpa-fix μια φορά, μπορείτε
να αλλάξετε το απαιτούμενο επίθεμα τραύματος (π.χ.
Zetuvit) από κάτω.

Το τι, πως και γιατί κατά τη θεραπεία τραυμάτων

| 21

Συγκράτηση

Επίδεσμος δαχτύλου
ΤΙ
Επίδεσμος δαχτύλου.

ΠΩΣ
Τραβήξτε τον έτοιμο για χρήση επίδεσμο Stülpa μεγέθους 1 πάνω
από το δάχτυλο. Πιέστε το μαζεμένο ή τυλιγμένο τμήμα έως τη βάση
του δαχτύλου. Κόψτε το “φούσκωμα” στο εσωτερικό του χεριού,
τραβήξτε στην πάνω μεριά του χεριού και κάντε μια τομή στο επίπεδο του
καρπού. Δέστε τα δύο άκρα μαζί, τραβήξτε πάνω από τον καρπό και
κάντε κόμπο.

ΓΙΑΤΙ
Άνετο. Ως έτοιμος προς χρήση επίδεσμος τοποθετείται πολύ γρήγορα.

Επίδεσμος δαχτύλου ποδιού
ΤΙ
Επίδεσμος δαχτύλου ποδιού.

ΠΩ Σ
Εφαρμόστε Stülpa μεγέθους 0R σε μήκος τετραπλάσιο του
μήκος του δαχτύλου και κατά τρόπο παρόμοιο με αυτόν του
επιθέματος δαχτύλου χεριού. Δεν απαιτείται τομή. Στερεώστε
το δεύτερο στρώμα με Omnisilk.

ΓΙΑΤΙ
Άνετο. Η συγκράτηση με Omnisilk αποτρέπει την εμφάνιση
σημείων πίεσης στη φτέρνα ή τον αχίλλειο τένοντα.

Επιθέματα στο πόδι
ΤΙ
Εφαρμογή σωληνοειδούς, ανελαστικού επιδέσμου δύο στρωμάτων και
βαμβακερού επιθέματος.

ΠΩΣ
Για τη συγκράτηση των επιθεμάτων, τραβήξτε ένα στρώμα Stülpa
πάνω απ ό την κνήμη, καλύψτε με αρκετά και χαλαρά κυκλικά
στρώματα βαμβακερού επιθέματος και, κατόπιν, πιέστε το Stülpa
προς τα πίσω, ξετυλίγοντάς το πάνω από τον επίδεσμο του
επιθέματος και στερεώστε το.

ΓΙΑΤΙ
Το Stülpa συγκρατεί, καλύπτει και είναι καλά ανεκτό από το δέρμα.
Τα επιθέματα συνθετικού βαμβακιού παρέχουν, επίσης, αξιόπιστη
προστατευτική κάλυψη ακόμη και όταν υγρανθούν.
Το δεύτερο στρώμα αποτρέπει την ολίσθηση του επιθέματος.
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Προστατευτικό επίθεμα
Τα προστατευτικά επιθέματα χρησιμοποιούνται γενικά για τρεις σκοπούς:
• για τη μείωση της πίεσης σε ορισμένα ανατομικά σημεία
• για την αντιστάθμιση κοίλων ή κυρτών ανατομικών σημείων
• για την πλήρη εξουδετέρωση της πίεσης σε ορισμένα ανατομικά σημεία
Τα συνθετικά υλικά του τύπου που περιγράφεται παρακάτω είναι, γενικά, κατάλληλα για
εφαρμογές σε προστατευτικά επιθέματα.

Προστατευτικό επίθεμα για αντιστάθμιση
ΤΙ
Κάλυψη κοίλων σημείων, όπως η εσοχή κάτω από τον
σύνδεσμο αστραγάλου.

ΠΩΣ
Κόψτε το Lastocomp σε τεμάχια σχήματος L, κατάλληλα για τις
συγκεκριμένες ανάγκες χρήσης και στερεώστε το, χωρίς να είναι
τεντωμένο, στην περιοχή πίσω από τον αστράγαλο με επίδεσμο
γάζας, κτλ.

ΓΙΑΤΙ
Για ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης (αποφυγή σημείων πίεσης
στις κορυφές του αστραγάλου).

«Σύννεφο»
ΤΙ
Προστατευτικό επίθεμα πλήρους κάλυψης «σύννεφο».

ΠΩΣ
Ξεχωρίστε αρκετά μη υφασμένα τολύπια γάζας για να
δημιουργήσετε ένα “σύννεφο”. Τοποθετήστε τα, πάνω
από το κυρίως επίθεμα τραύματος και στερεώστε με
Omnifix.

ΓΙΑΤΙ
Μείωση της πίεσης στην επιφάνεια

__________________________________________________________________________________
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”Πυραμίδα Lastocomp”
ΤΙ
”Πυραμίδα Lastocomp” προστατευτικού επιθέματος πίεσης.

ΠΩΣ
Τοποθετήστε τον πρώτο επίδεσμο ταινίας με την
αυτοκόλλητη πλευρά να είναι στραμμένη προς τα πάνω.
Κόψτε το Lastocomp σε μειούμενα μεγέθη, κατάλληλα για τις
συγκεκριμένες συνθήκες και ισιώστε τα άκρα. Τοποθετήστε
2-3 στρώσεις τη μία επάνω στην άλλη, στον επίδεσμο
ταινίας. Τοποθετήστε ένα δεύτερο επίδεσμο ταινίας στην
„Πυραμίδα Lastocomp” με την αυτοκόλλητη πλευρά να είναι
στραμμένη προς τα κάτω και κολλήστε τους μεταξύ τους.
Εφαρμόστε τα αντεστραμμένα, με την κορυφή της
πυραμίδας να είναι στραμμένη προς τα κάτω.

ΓΙΑΤΙ
Το προστατευτικό επίθεμα πίεσης εφαρμόζεται σε φλέβες
με ανεπαρκή επικοινωνία για να αντιστρέψει τη ροή του
αίματος.

Ακμή του κνημιαίου οστού
ΤΙ
Προστατευτικό επίθεμα της ακμής του κνημιαίου οστού.

ΠΩΣ
Διπλώστε το βαμβάκι σε διπλό στρώμα και εφαρμόστε το
κατά μήκος του κνημιαίου οστού.

ΓΙΑΤΙ
Η πίεση στην ακμή του κνημιαίου οστού εκτονώνεται και
διαχέεται.

Το τι, πως και γιατί κατά τη θεραπεία τραυμάτων
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Ειδικά επιθέματα
A) Βαμβακερό υπόδημα
Μια ειδική παραλλαγή για τη φροντίδα των ποδιών των διαβητικών είναι το βαμβακερό
υπόδημα. Ξεκινώντας με την κάλυψη του χώρου μεταξύ των δαχτύλων του ποδιού,
συνεχίζοντας με τη μη αυτοκόλλητη συγκράτηση του επιθέματος/ων τραύματος έως την κάλυψη
ολόκληρου του ποδιού, το παρόν κεφάλαιο δείχνει βήμα προς βήμα τον τρόπο δημιουργίας
ενός βαμβακερού υποδήματος. Το βαμβακερό υπόδημα μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να
είναι κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, κατά τρόπον ώστε κάθε ασθενής να έχει
τη δυνατότητα να φορά το κατάλληλο επίθεμα.

Γέμισμα μεταξύ των δαχτύλων
ΤΙ
Γέμισμα μεταξύ των δαχτύλων.

ΠΩΣ
Διπλώστε διαγωνίως το Medicomp (όχι από άκρο σε άκρο,
αλλά ελαφρώς λοξά). Κατόπιν, ανοίξτε το και τοποθετήστε
το επίπεδα στον χώρο μεταξύ των δαχτύλων.
Καλύψτε κάθε χώρο χωριστά, χρησιμοποιώντας ένα τολύπιο
για κάθε χώρο.

ΓΙΑΤΙ
Η τεχνική αυτή αποτρέπει την εμφάνιση σημείων πίεσης,
εμβρεγμάτων, περιορισμού ή συμφόρησης της
κυκλοφορίας. Ταυτόχρονα, η τοποθέτηση ξεχωριστά σε κάθε
δάχτυλο λειτουργεί ως μαλακή επένδυση με αποτέλεσμα η
κινητικότητα των δαχτύλων να διατηρείται.

Συγκράτηση των επιθεμάτων των δαχτύλων
ΤΙ
Σταθεροποίηση με γάζα ES που εφαρμόζονται σε 12 στρώσεις.

ΠΩΣ
Τοποθετήστε τη γάζα ES
κεντρικά στο πέλμα του ποδιού (1)
και γυρίστε το χιαστί (2).
Εάν χρειάζεται, επαναλάβατε
τη διαδικασία. (3).

ΓΙΑΤΙ
Καλή σταθεροποίηση, χωρίς ρυτίδωση.
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Συγκράτηση επιθέματος τραύματος
ΤΙ
Συγκράτηση του επιθέματος τραύματος με χρήση τολυπίων γάζας ES που
εφαρμόζονται σε 12 στρώσεις.

ΠΩΣ
Εφαρμόστε τη γάζα ES απαλά και χαλαρά, ξεκινώντας με τη στενή πλευρά και
χωρίς να τραβάτε.

ΓΙΑΤΙ
Διευκολύνει την εφαρμογή χωρίς ρυτιδώσεις και αποτρέπει την εμφάνιση
σημείων πίεσης. Δεν παρουσιάζεται περιορισμός της κυκλοφορίας, υποχωρεί
στα οιδήματα (σε αντίθεση με τους επιδέσμους γάζας).

Γάζα ES
ΤΙ
Συγκράτηση του επιθέματος τραύματος με χρήση τολυπίων
γάζας ES που εφαρμόζονται σε 12 στρώσεις.

ΠΩΣ
Τοποθετείται με απλές περιστροφές χωρίς να κλείνουν
κυκλικά.

ΓΙΑΤΙ
Για την πρόληψη της συμφόρησης και του περιορισμού της
κυκλοφορίας. Πρόσθετη προστασία και απορροφητική
ικανότητα.

Το τι, πως και γιατί κατά τη θεραπεία τραυμάτων
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Σωληνοειδές επίθεμα δύο στρωμάτων
ΤΙ
Εφαρμογή σωληνοειδούς, ανελαστικού επιδέσμου δύο
στρωμάτων και βαμβακερού επιθέματος.

ΠΩΣ
Για τη συγκράτηση των επιθεμάτων, τραβήξτε ένα
στρώμα Stülpa πάνω από την κνήμη (1), πάνω από το
οποίο τυλίγετε κυκλικά αρκετές στρώσεις βαμβακερού
επιθέματος (2) και κατόπιν, πιέστε το Stülpa προς την
αντίθετη κατεύθυνση πάνω από το επίθεμα (3) και
στερεώστε το.

ΓΙΑΤΙ
Το Stülpa στερεώνει τα επιθέματα στη θέση τους και
λειτουργεί ως μαλακή επένδυση. Τα επιθέματα
συνθετικού βαμβακιού παρέχουν, επίσης,
αποτελεσματική προστατευτική κάλυψη ακόμη και
όταν υγρανθούν. Το Stülpa εξασφαλίζει και την
προστασία του δέρματος. Το δεύτερο στρώμα αποτρέπει
την ολίσθηση του επιδέσμου του επιθέματος.

Επίδεσμος επιθέματος
ΤΙ
Επίθεμα με επίδεσμο.

ΠΩΣ
Προσαρμόστε τον αριθμό περιστροφών (ή των στρώσεων ζιγκ-ζαγκ) ανάλογα με
το σημείο στο οποίο το τοποθετείται.

ΓΙΑΤΙ
Εγγύηση βέλτιστης κάλυψης.

Επίδεσμος επιθέματος
ΤΙ
Επίθεμα με επίδεσμο.

ΠΩΣ
Αν απαιτείται προστασία των δαχτύλων του ποδιού, “τυλίξτε” κάποια
ποσότητα του επιδέσμου επιθέματος πέραν του άκρου του ποδιού ώστε
να σχηματιστεί μια προεξέχουσα βαμβακερή άκρη.

ΓΙΑΤΙ
Προστασία των δαχτύλων από κραδασμούς και πίεση.
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Σωληνοειδής επίδεσμος δύο στρωμάτων
ΤΙ
Εφαρμογή Stülpa (δύο στρώματα).

ΠΩΣ
Αν τα δάχτυλα τυλίγονται από τον επίδεσμο, γυρίστε τον
επίδεσμο στην κορυφή του μεγάλου δαχτύλου και πιέστε προς
τα πίσω. Μην πιέζετε πολύ δυνατά όταν τραβάτε προς τα πίσω.

ΓΙΑΤΙ
Αποτροπή εμφάνισης σημείων πίεσης στο πόδι. Σημαντικό για
το βάδισμα. Δεν ασκείται πίεση στο άκρο του ποδιού /
δαχτύλων.

Συγκράτηση του σωληνοειδούς επιδέσμου
ΤΙ
Συγκράτηση του άκρου του σωληνοειδούς επιδέσμου.

ΠΩΣ
Στο άκρο του επιδέσμου, γυρίστε μια φορά τον "σωλήνα",
τραβήξτε τον ώστε να γίνει επίπεδος και κολλήστε τον με
Omnifix, κτλ.
Σημαντικό: Μην το στρίβετε και στερεώστε το απευθείας στην
ακμή του κνημιαίου οστού.

ΓΙΑΤΙ
Αποτρέπονται τα σημεία πίεσης και συμφόρησης.

Στερέωση του σωληνοειδούς επιδέσμου
ΤΙ
Συγκράτηση του άκρου του σωληνοειδούς επιδέσμου

ΠΩΣ
Στερεώστε το άκρο του επιδέσμου τυλίγοντας κατά 2-3 γύρους με Pehahaft.

ΓΙΑΤΙ
Ο επίδεσμος δεν γλιστράει προς τα κάτω.
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Περιεχόμενα

Ειδικοί επίδεσμοι

B) Επίδεσμος συμπίεσης
Ο επίδεσμος συμπίεσης που εφαρμόζεται σε ανελαστικούς επιδέσμους αποτελεί βασική αρχή της
θεραπείας τραυμάτων φλεβικής / λεμφικής προέλευσης.
Βελτιώνει τη φλεβική και λεμφική κυκλοφορία επιστροφής με αποτέλεσμα την αποσυμφόρηση
των οιδηματωδών ποδιών. Ταυτόχρονα, η ανελαστική του επιφάνεια προσφέρει σταθερό
στήριγμα για τη “μυϊκή αντλία".
Οι συμβουλές που ακολουθούν ισχύουν, γενικά, για κάθε επίδεσμο συμπίεσης.

Σωληνοειδής επίδεσμος μίας στρώσης
ΤΙ
Εφαρμογή Stülpa (μίας στρώσης) κάτω από επίδεσμο
συμπίεσης.

ΠΩΣ
Γυρίστε το εσωτερικό του Stülpa εξωτερικά και κατόπιν,
εφαρμόστε από τη γάμπα προς τα δάχτυλα. Μετά την
εφαρμογή, τραβήξτε τον σωληνοειδή επίδεσμο ελαφρώς προς
τα κάτω.

ΓΙΑΤΙ
Αποτρέπει το γύρισμα του επιδέσμου προς τα πάνω και τον
σχηματισμό φουσκάλας στα άκρα, ενώ τα σημεία πίεσης
αποτρέπονται ιδιαίτερα στους μετακαρποφαλαγγικούς
συνδέσμους και στη γάμπα. Το τράβηγμα του σωληνοειδούς
επιδέσμου προς τα πίσω διασφαλίζει το ότι τυχόν τρίχες
γίνονται επίπεδες και προσανατολίζονται προς την
κατεύθυνση της ανάπτυξής τους.

Τολύπια γάζας
ΤΙ
Συγκράτηση του επιθέματος τραύματος με χρήση τολυπίων γάζας
που εφαρμόζονται σε 12 στρώσεις.

ΠΩΣ
Τυλίξτε διαγράφοντας μη κυκλικά γυρίσματα. Ξεκινήστε
με τη στενή πλευρά. Κατόπιν, στερεώστε με Stülpa.

ΓΙΑΤΙ
Για την αποτροπή της συμφόρησης και του περιορισμού της
κυκλοφορίας. Πρόσθετη προστασία και απορροφητική ικανότητα.
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Σωληνοειδής επίδεσμος δύο στρώσεων
TI
Εφαρμογή Stülpa (δύο στρώσεων).

ΠΩΣ
Τραβήξτε μια στρώση Stülpa πάνω από την κνήμη και κατόπιν
τυλίξτε το βαμβακερό επίθεμα, αν απαιτείται, και τοποθετήστε
τον επίδεσμο συμπίεσης. Ωθήστε το Stülpa πίσω και πάνω
από τον επίδεσμο συμπίεσης και στερεώστε το.

ΓΙΑΤΙ
Η πρώτη στρώση Stülpa προστατεύει το δέρμα και συγκρατεί
τυχόν επιθέματα τραύματος, κτλ. Η δεύτερη στρώση Stülpa
αποτρέπει την ολίσθηση του επιδέσμου και διασφαλίζει ότι
αυτός θα παραμείνει στη θέση του με ασφάλεια για αρκετές
μέρες.

Συγκράτηση του άκρου
ΤΙ
Συγκράτηση του άκρου του επιδέσμου συμπίεσης.

ΠΩΣ
Στερεώστε τον επίδεσμο συμπίεσης στο άκρο με μια ή περισσότερες
αυτοκόλλητες ταινίες στερέωσης.

ΓΙΑΤΙ
Αποφυγή σημείων πίεσης.

Σωληνοειδής επίδεσμος δύο στρώσεων
TI
Εφαρμογή Stülpa (δύο στρώσεων).

ΠΩΣ
Εάν όταν τυλίγετε προς τα πίσω τον επίδεσμο τα δάχτυλα μένουν
εκτεθειμένα, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει φούσκωμα στο μήλο του
ποδιού.

ΓΙΑΤΙ
Η αποφυγή του σχηματισμού φουσκωμάτων αποτρέπει την
εμφάνιση πρόσθετων σημείων πίεσης.
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Περιεχόμενα

Φροντίδα του δέρματος
Η σημασία της εντατικής φροντίδας του δέρματος για τη διατήρηση της υγείας, ιδιαίτερα του
ηλικιωμένου δέρματος, είναι πολύ μεγάλη. Από δερματολογικής άποψης, τρεις είναι οι βασικές
πτυχές που αφορούν στην αποφυγή της φθοράς του δέρματος: σχολαστικός αλλά προσεκτικός
καθαρισμός του δέρματος και κατόπιν, παροχή αποτελεσματικής προστασίας και γενική
ανάπλαση του δέρματος.
Στη συνέχεια, παρατίθενται μερικές πρακτικές συμβουλές για την εφαρμογή προϊόντων φροντίδας

Προϊόντα φροντίδας του δέρματος
ΤΙ
Εφαρμογή προϊόντων φροντίδας του δέρματος.

ΠΩΣ
Μην εφαρμόζετε το προϊόν στον ασθενή απευθείας από τη φιάλη.
Εφαρμόστε το προϊόν φροντίδας του δέρματος κατά δόσεις, για
παράδειγμα, σε ένα επίθεμα γάζας. Εφαρμόστε με τα χέρια στην
περιοχή του δέρματος που πρόκειται να φροντίσετε (φοράτε
γάντια!).

ΓΙΑΤΙ
Προλαμβάνει τη διάδοση των βακτηρίων και τη διασταυρούμενη
μόλυνση από τον πολυανθεκτικό χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο (MSRA).

TI
Εφαρμογή προϊόντων φροντίδας του δέρματος.

ΠΩΣ
Μην εφαρμόζετε την κρέμα πολύ γρήγορα.

ΓΙΑΤΙ
Το δέρμα πρέπει να μπορεί να αναπνέει.
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Κατεύθυνση εφαρμογής της κρέμας
TI
Κατεύθυνση εφαρμογής της κρέμας.

ΠΩΣ
Μην εφαρμόζετε την κρέμα αντίθετα προς την
κατεύθυνση ανάπτυξης των τριχών.

ΓΙΑΤΙ
Είναι δυσάρεστο για τον ασθενή.

Ανατομικό σημείο: πόδι

TI
Φροντίδα του δέρματος του ποδιού.

ΠΩΣ
Μην εφαρμόζετε κρέμα ανάμεσα στα δάχτυλα.

ΓΙΑΤΙ
Συσσωρεύεται υγρασία και δημιουργούνται εμβρέγματα.

Το τι, πως και γιατί κατά τη θεραπεία τραυμάτων
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Περιεχόμενα

Επισκόπηση θεραπείας τραύματος
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Περιεχόμενα

Προϊόντα

TenderWet® 24 active
TenderWet® active cavity

Ιδιότητες:
Το TenderWet active είναι ένα επίθεμα τραύματος
από πολυακρυλικό το οποίο έχει προενεργοποιηθεί
με διάλυμα Ringer και είναι έτοιμο προς χρήση.

Περιοχές εφαρμογής:
TenderWet 24 active Για ενεργό καθαρισμό τραύματος σε χρόνια και μολυσμένα τραύματα. Μπορεί, επίσης, να
χρησιμοποιηθεί για να μαλακώσει και να αφαιρέσει νεκρωτικό ιστό, με σκοπό τη μείωση του αριθμού των μικροβίων στο
τραύμα και τη δημιουργία βέλτιστων συνθηκών του τραυματισμένου δέρματος για την ταχεία θεραπεία του.
TenderWet active cavity Κατάλληλο για την κάλυψη βαθέων τραυμάτων και σχηματισμών θυλάκων.
Αλλαγή επιθέματος:
Τα TenderWet 24 active και TenderWet active cavity σε συνδυασμό με το TenderWet 24 active πρέπει να
αλλάζονται μετά από περίπου 24 ώρες.
Συγκράτηση επιθέματος:
Συνεκτικός επίδεσμος (π.χ. Peha-haft)
Αυτοκόλλητος επίδεσμος (π.χ. Omnifix elastic) Αυτοκόλλητη ταινία (π.χ. Hydrofilm)
Είδη:
Μέγεθος

Συσκευασία

Κωδικός

TenderWet 24 active

Ø 4 cm

8 τεμαχίων

609 823

(για 24 ώρες)

Ø 5,5 cm

8 τεμαχίων

609 824

4 cm x 7 cm, οβάλ

8 τεμαχίων

609 827

7,5 cm x 7,5 cm

8 τεμαχίων

609 817

10 cm x 10 cm

8 τεμαχίων

609 819

7,5 cm x 20 cm

8 τεμαχίων

609 818

TenderWet 24 active cavity

Ø 4 cm

8 τεμαχίων

609 807

(για 24 ώρες με

Ø 5,5 cm

8 τεμαχίων

609 808

το αντίστοιχο

4 cm x 7 cm, οβάλ

8 τεμαχίων

609 811

δευτερεύον επίθεμα)

7,5 cm x 7,5 cm

8 τεμαχίων

609 801

10 cm x 10 cm

8 τεμαχίων

609 803

7,5 cm x 20 cm

8 τεμαχίων

609 802
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Περιεχόμενα

Προϊόντα

Atrauman® Ag

Ιδιότητες:
Το Atrauman Ag είναι ένα επίθεμα-γάζας που περιέχει άργυρο και μπορεί να
συνδυαστεί με απορροφητικά επιθέματα τραύματος. Το υλικό με το οποίο είναι
εμποτισμένο περιέχει: Μίγμα εστέρων φυσικών λιπαρών οξέων φυτικής προέλευσης
με γλυκερόλη και διγλυκερόλη, μακρογόλη 2000.
Περιοχές εφαρμογής:
Για τη θεραπεία τραυμάτων που κινδυνεύουν να μολυνθούν ή μολυσμένων τραυμάτων
καθώς και για προφύλαξη από μολύνσεις των χρόνιων ή οξέων τραυμάτων.
Αλλαγή επιθέματος:
Το Atrauman Ag μπορεί να παραμείνει στο τραύμα για έως και τρεις ημέρες.
Δευτερεύον επίθεμα:
Απορροφητικό επίθεμα τραύματος (π.χ. PermaFoam, Zetuvit, κτλ.)
Συγκράτηση επιθέματος:
Συνεκτικός επίδεσμος (π.χ. Peha-haft)
Αυτοκόλλητο επίθεμα (π.χ. Omnifix elastic)
Είδη:
Μέγεθος
Atrauman Ag

Συσκευασία

Κωδικός

5 cm x 5 cm

3 τεμαχίων

499 570

10 cm x 10 cm

3 τεμαχίων

499 572

10 cm x 20 cm

3 τεμαχίων

499 574

5 cm x 5 cm

10 τεμαχίων

499 571

10 cm x 10 cm

10 τεμαχίων

499 573

10 cm x 20 cm

10 τεμαχίων

499 575
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Περιεχόμενα

Προϊόντα

PermaFoam™
PermaFoam™ comfort
Ιδιότητες:
Το PermaFoam είναι ένα επίθεμα υδροενεργής αφρώδους πολυουρεθάνης με ειδική
πορώδη δομή, η οποία δίνει τη δυνατότητα ταχείας και βέλτιστης
απορροφητικότητας του εξιδρώματος τραύματος, υδαρών εκκρίσεων και κυτταρικών
υπολειμμάτων.
Το PermaFoam comfort διαθέτει πρόσθετο κολλητικό άκρο για να συγκρατείται με
ασφάλεια στη θέση του.

Περιοχές εφαρμογής:
PermaFoam Για τη θεραπεία επιπόλαιων καθώς και τραυμάτων με βαριά έως μέτρια εξίδρωση, ιδιαίτερα σε
ευαίσθητες περιοχές, ή περιοχές όπου υπήρχε προγενέστερο τραύμα, σε συνδυασμό με Atrauman Ag.
PermaFoam comfort Για τη θεραπεία επιπόλαιων καθώς και τραυμάτων με βαριά έως μέτρια εξίδρωση, ιδιαίτερα σε
ευαίσθητες περιοχές ή περιοχές όπου υπήρχε προγενέστερο τραύμα, σε συνδυασμό με Atrauman Ag. Απλή εφαρμογή
σε ασθενείς με μη ευαίσθητο δέρμα, χάρη στο κολλητικό άκρο γύρω από τα άκρα.
Αλλαγή επιθέματος:
Το PermaFoam μπορεί να παραμείνει στο τραύμα έως και τέσσερις ημέρες.
Συγκράτηση επιθέματος:
Συνεκτικός επίδεσμος (π.χ. Peha-haft)
Αυτοκόλλητο επίθεμα (π.χ. Omnifix elastic) Αυτοκόλλητη ταινία (π.χ. Omnipor)
Είδη:
Μέγεθος
συνολικά

Μέγεθος
εσωτερικά

Συσκευασία

Κωδικός
409 427

PermaFoam

Ø 6 cm

10 τεμαχίων

χωρίς συγκολλητικό

10 cm x 10 cm

10 τεμαχίων

499 401

πλαίσιο

10 cm x 20 cm

5 τεμαχίων

499 403

15 cm x 15 cm

5 τεμαχίων

609 405

3 τεμαχίων

609 406

PermaFoam comfort

20 cm x 20 cm
8cm x 8 cm cm

3,5 cm x 3,5 cm

10 τεμαχίων

409 428

με συγκολλητικό

11 cm x 11 cm

6 cm x 6 cm

10 τεμαχίων

499 408

πλαίσιο

10 cm x 20 cm

5 cm x 14 cm

5 τεμαχίων

499 410

15 cm x 15 cm

10 cm x 10 cm

5 τεμαχίων

609 412

20 cm x 20 cm

14 cm x 14 cm

3 τεμαχίων

609 413
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Προϊόντα

PermaFoam™
Σε ειδικά σχήματα

Ιδιότητες:
Το PermaFoam είναι ένα υδροενεργό αφρώδες επίθεμα πολυουρεθάνης με ειδική
πορώδη δομή, το οποίο δίνει τη δυνατότητα ταχείας και βέλτιστης απορροφητικότητας
εξιδρώματος τραύματος, υδαρών εκκρίσεων και κυτταρικών υπολειμμάτων.
Περιοχές εφαρμογής:
PermaFoam sacral Ειδικά για τη θεραπεία του έλκους κατακλίσεως στην περιοχή του ιερού οστού.
PermaFoam concave Για εφαρμογές σε περίπτωση έλκους κατακλίσεως στη φτέρνα και τον αγκώνα.
PermaFoam cavity Για τη θεραπεία βαθέων τραυμάτων με πρακτική τεχνική δίπλωσης, χρησιμοποιείται και σε
μολυσμένα τραύματα.
PermaFoam tracheostomy Για διαχείριση τραύματος στο σημείο διάτρησης του σωλήνα τραχειοστομίας και για τη
στερέωση καθετήρων.
Αλλαγή επιθέματος:
Το PermaFoam μπορεί να παραμείνει στο τραύμα έως και 4 ημέρες.
Συγκράτηση επιθέματος:
Αυτοκόλλητο επίθεμα (π.χ. Omnifix elastic) Αυτοκόλλητη ταινία
(π.χ. Omnipor)
Δευτερεύον επίθεμα τραύματος:
PermaFoam comfort (όταν χρησιμοποιείται το PermaFoam cavity)
Είδη:
Μέγεθος

Συσκευασία

Κωδικός

18 cm x 18 cm

3 τεμαχίων

409 422

22 cm x 22 cm

3 τεμαχίων

409 423

PermaFoam concave

16,5 cm x 18 cm

3 τεμαχίων

409 424

PermaFoam cavity

10 cm x 10 cm

3 τεμαχίων

409 425

PermaFoam tracheostomy

8 cm x 8 cm

10 τεμαχίων

409 426

PermaFoam sacral
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Περιεχόμενα

Προϊόντα

Hydrocoll®
Hydrocoll® thin

Ιδιότητες:
Το Hydrocoll είναι ένα αυτοκόλλητο, απορροφητικό υδροκολλοειδές επίθεμα, κατάλληλο
για τη θεραπεία τραυμάτων.
Περιοχές εφαρμογής:
Hydrocoll Για τη θεραπεία μετρίως έως ελαφρώς εξιδρωτικών, μη μολυσμένων τραυμάτων.
Hydrocoll thin Για τη θεραπεία ελαφρώς εξιδρωτικών τραυμάτων που βρίσκονται ήδη στο
στάδιο της επιθηλιοποίησης.
Αλλαγή επιθέματος:
Το Hydrocoll πρέπει να αλλάζεται όταν το επίθεμα έχει εμφανώς αποχρωματιστεί και ο
σχηματισμός φουσκάλας αντιστοιχεί περίπου στο μέγεθος του τραύματος.
Είδη:

Hydrocoll

Hydrocoll thin
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Μέγεθος

Συσκευασία

Κωδικός

5 cm x 5 cm

10 τεμαχίων

900 740

7,5 cm x 7,5 cm

10 τεμαχίων

900 742

10 cm x 10 cm

10 τεμαχίων

900 744

15 cm x 15 cm

5 τεμαχίων

900 748

20 cm x 20 cm

5 τεμαχίων

900 749

7,5 cm x 7,5 cm

10 τεμαχίων

900 757

10 cm x 10 cm

10 τεμαχίων

900 758

15 cm x 15 cm

5 τεμαχίων

900 760

Προϊόντα

Hydrocoll®
Σε ειδικά σχήματα

Ιδιότητες:
Το Hydrocoll είναι ένα αυτοκόλλητο, απορροφητικό υδροκολλοειδές επίθεμα.

Περιοχές εφαρμογής:
Hydrocoll sacral Ειδικά για τη θεραπεία του έλκους κατακλίσεως στην περιοχή του ιερού οστού.
Hydrocoll concave Για τη θεραπεία του έλκους κατακλίσεως στη φτέρνα και τον αγκώνα.

Αλλαγή επιθέματος:
Το Hydrocoll πρέπει να αλλάζεται όταν το επίθεμα έχει εμφανώς αποχρωματιστεί και
ο σχηματισμός φουσκάλας αντιστοιχεί περίπου στο μέγεθος του τραύματος.
Είδη:
Μέγεθος
Hydrocoll sacral
Hydrocoll concave

Συσκευασία

Κωδικός

12 cm x 18 cm

5 τεμαχίων

900 755

8 cm x 12 cm

10 τεμαχίων

900 756
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Περιεχόμενα

Προϊόντα

Hydrosorb®
Hydrosorb® comfort

Ιδότητες:
Το Hydrosorb είναι ένα διαφανές επίθεμα υδρογέλης από πολυουρεθάνη. Το Hydrosorb comfort
διαθέτει πρόσθετο αυτοκόλλητο άκρο, γύρω από τα άκρα.
Το διαφανές, εγγράψιμο βοήθημα τεκμηρίωσης διευκολύνει την πλήρη τεκμηρίωση της διαδικασίας
θεραπείας του τραύματος.
Περιοχές εφαρμογής:
Hydrosorb Για τη θεραπεία τραυμάτων στο στάδιο της επιθηλιοποίησης και τραυμάτων εγκαύματος
ου

έως και 2 βαθμού, ενώ μπορεί επίσης να μαλακώσει και να ενυδατώσει νεκρωτικό ιστό.
Hydrosorb comfort Για τη θεραπεία τραυμάτων στο στάδιο της επιθηλιοποίησης και τραυμάτων
ου

εγκαύματος έως και 2 βαθμού, ενώ μπορεί επίσης να μαλακώσει και να ενυδατώσει νεκρωτικό ιστό.
Απλό στην εφαρμογή χάρη στην αυτοκόλλητη διάφανη μεμβράνη που φέρει περιμετρικά.
Αλλαγή επιθέματος:
Στην περίπτωση μείωσης εκκρίσεων, το Hydrosorb μπορεί να παραμείνει στο τραύμα έως και 7 ημέρες.
Συγκράτηση επιθέματος:
Συνεκτική επίδεση (π.χ. Peha-haft)
Επίδεσμος γάζας (π.χ. Pehalast)
Αυτοκόλλητο επίθεμα (π.χ. Omnifix elastic)
Είδη:
Μέγεθος

Συσκευασία

Κωδικός

5 τεμαχίων

900 853

5 τεμαχίων

900 854

3 τεμαχίων

900 855

5 τεμαχίων

900 702

5 τεμαχίων

900 706

5 τεμαχίων

900 723

3 τεμαχίων

900 729

5 cm x
Hydrosorb

7,5 cm
10 cm x
10 cm
20 cm x
20 cm
4,5 cm x

Hydrosorb comfort

6,5 cm
7,5 cm x
10 cm
12,5 cm x
12,5 cm
21,5 cm x
24 cm
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Περιεχόμενα

Προϊόντα

Sorbalgon®
Sorbalgon®T

Ιδιότητες:
Το Sorbalgon χρησιμοποιείται ως επιφανειακό επίθεμα ή ως επίθεμα επιπωματισμού
που αποτελείται από ίνες αλγινικού ασβεστίου. Οι ίνες αλγινικού ασβεστίου
μετατρέπονται σε γέλη όταν έρχονται σε επαφή με τα εκκρίματα του τραύματος.
Περιοχές εφαρμογής:
Sorbalgon Για τη θεραπεία βαθέων και ρωγματοειδών τραυμάτων τα οποία είναι
βαρέως έως μετρίως εξιδρωτικά ή αιμορραγούν.
Sorbalgon T Κορδόνι επιπωματισμού, ειδικά για στενές διόδους συριγγίων και καναλιών
διάτρησης.
Αλλαγή επιθέματος:
Το Sorbalgon πρέπει να αλλάζεται μετά από την πλήρη μετατροπή του σε
γέλη. Συνιστάται ο καταιονισμός του τραύματος.
Δευτερεύον επίθεμα:
Υδροενεργό επίθεμα τραύματος (π.χ. Hydrocoll ή Hydrocoll thin)
Απορροφητικό επίθεμα τραύματος (π.χ. Zetuvit)
Συγκράτηση επιθέματος:
Αυτοκόλλητο επίθεμα (π.χ. Omnifix elastic) Διαφανές
επίθεμα ταινίας (π.χ. Hydrofilm) Συνεκτικός
επίδεσμος (π.χ. Peha-haft)
Είδη:

Sorbalgon

Μέγεθος

Συσκευασία

Κωδικός

5 cm x 5 cm

10 τεμαχίων

999 598

10 cm x 10 cm

10 τεμαχίων

999 595

10 cm x 20 cm

5 τεμαχίων

999 589

Sorbalgon T

1g / 30 cm

3 τεμαχίων

999 590

κορδόνι

2g / 30 cm

5 τεμαχίων

999 592
Το τι, πως και γιατί κατά τη θεραπεία τραυμάτων
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Περιεχόμενα

Προϊόντα

Atrauman®
Grassolind®
Ιδιότητες:
Atrauman Το ειδικό για το δέρμα επίθεμα γάζας που δεν περιέχει φαρμακευτικές ουσίες
και που είναι κατασκευασμένο από λεπτές, υδρόφοβες ίνες πολυεστέρα ανοιχτής
ύφανσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κύριο επίθεμα τραύματος.
Ο εμποτισμός περιέχει μίγμα εστέρων φυσικών λιπαρών οξέων φυτικής προέλευσης
με γλυκερόλη και διγλυκερόλη.

Grassolind Το φιλικό προς το δέρμα επίθεμα γάζας παραφίνης που δεν περιέχει φαρμακευτικές ουσίες και που
κατασκευάζεται από βαμβακερό ύφασμα ανοιχτής ύφανσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κύριο επίθεμα τραύματος.
Ο εμποτισμός περιέχει λευκή, μαλακή παραφίνη, εστέρες διγλυκερόλης, μονο- και δικαρβοξυλικών οξέων, συνθετικό κερί.
Αλλαγή επιθέματος:
Τα Atrauman και Grassolind μπορούν να παραμείνουν στο τραύμα για έως και 3 ημέρες.
Δευτερεύον επίθεμα:
Απορροφητικό επίθεμα τραύματος (π.χ. Zetuvit)
Συγκράτηση επιθέματος:
Αυτοκόλλητο επίθεμα (π.χ. Omnifix elastic)
Συνεκτικός προσαρμοστικός επίδεσμος (π.χ. Peha-haft)
Είδη:

Atrauman

Grassolind

Μέγεθος

Συσκευασία

Κωδικός

5 cm x 5 cm

10 τεμαχίων

499 510

7,5 cm x 10 cm

10 τεμαχίων

499 513

5 cm x 5 cm

50 τεμαχίων

499 550

7,5 cm x 10 cm

50 τεμαχίων

499 553

10 cm x 20 cm

30 τεμαχίων

499 536

5 cm x 5 cm

10 τεμαχίων

499 310

7,5 cm x 10 cm

10 τεμαχίων

499 313

10 cm x 10 cm

10 τεμαχίων

499 314

5 cm x 5 cm

50 τεμαχίων

499 350

7,5 cm x 10 cm

50 τεμαχίων

499 353

10 cm x 20 cm

30 τεμαχίων

499 336

17 cm x 24 cm

30 τεμαχίων

499 460

44 | Το τι, πως και γιατί κατά τη θεραπεία τραυμάτων

Περιεχόμενα

Προϊόντα

Επιθέματα τραύματος

Υφασμένες γάζες ES (με τις κομμένες άκρες διπλωμένες προς τα μέσα)
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τολύπια ή επιθέματα καθώς και ως δευτερεύοντα επιθέματα τραύματος σε
συνδυασμό με εμποτισμένα επιθέματα.
Medicomp®
Μαλακά, μη υφασμένα επιθέματα για γενική θεραπεία τραύματος ως τολύπια και δευτερεύοντα επιθέματα
τραύματος σε συνδυασμό με εμποτισμένο επίθεμα.
Zetuvit®
Ιδιαίτερα απορροφητικά, συνδυασμένα επιθέματα για τη φροντίδα βαρέως εξιδρωτικών τραυμάτων και για
χρήση ως μαλακή επένδυση. Μη υφασμένη κάλυψη στην πλευρά που είναι στραμμένη προς το τραύμα
αποτρέπει την επικόλληση σε αυτό.
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Περιεχόμενα

Προϊόντα

Ταινίες στερέωσης
Omniplast®
Αυτοκόλλητες ταινίες στερέωσης από ύφασμα στο χρώμα του
δέρματος, ιδιαίτερα εύκαμπτες και ανθεκτικές.
Omnisilk®
Αυτοκόλλητες ταινίες στερέωσης από λευκό, συνθετικό μετάξι, με
δυνατότητα αναπνοής και εμποτισμένες με ουσία που απωθεί το νερό.
Omnipor®
Αυτοκόλλητες ταινίες στερέωσης από λευκό, μη υφασμένο υλικό,
αντισταθμίζουν τα εμβρέγματα και είναι εμποτισμένες με ουσία που
απωθεί το νερό.
Omnifilm®
Αυτοκόλλητες ταινίες στερέωσης από διαφανές έλασμα, ανεκτές από το
δέρμα και με δυνατότητα αναπνοής. Το Omnifilm μπορεί εύκολα να
σχιστεί κατά μήκος και εγκάρσια.

Omnifix® elastic
Μαλακό, εύκαμπτο φύλλο συγκράτησης επιθέματος για κάλυψη
επιθεμάτων τραύματος σε ολόκληρη την επιφάνεια και στερέωση
επιδέσμων σε αρθρώσεις, στρογγυλά και κωνικά μέρη του σώματος.

Hydrofilm® /Hydrofilm® plus
Ιδιότητες:
Το Hydrofilm είναι ένα αυτοκόλλητο, διαφανές επίθεμα ταινίας που δεν
κολλάει στο τραύμα.
Περιοχές εφαρμογής:
Για τη θεραπεία τραυμάτων στο στάδιο της επιθηλιοποίησης.
Αλλαγή επιθέματος:
Αν δεν υπάρχει εξίδρωμα, το Hydrofilm μπορεί να παραμείνει στο τραύμα
για 3 έως 4 ημέρες.
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Περιεχόμενα

Προϊόντα

Προσαρμοστικοί επίδεσμοι
Peha® -crepp
Ελαφρύς, υπερελαστικός, προσαρμοστικός επίδεσμος για ασφαλή και μη ολισθαίνουσα
στερέωση επιθεμάτων τραύματος.
Peha® -haft
Συνεκτικός, προσαρμοστικός επίδεσμος με ισχυρή κολλητική ικανότητα για επιδέσμους σε
αρθρώσεις καθώς και σε στρογγυλά και κωνικά μέρη του σώματος.
Pehalast®
Ελαστικός επίδεσμος γάζας από ιδιαίτερα φιλικό προς το δέρμα, καθαρό βαμβάκι, αξιόπιστης
στερέωσης που δεν ολισθαίνει, κατάλληλος για αρθρώσεις ή άλλα κωνικά μέρη του σώματος,
ιδιαίτερα κατάλληλος για αλλεργικούς.
Lastodur® strong
Ευέλικτος στην εφαρμογή, μόνιμα ελαστικός, μεγάλης έκτασης, προσαρμοστικός επίδεσμος.
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως επίδεσμος λειτουργικής στήριξης και ανακούφισης για
περιπτώσεις βλάβης στο μυοσκελετικό σύστημα καθώς και ως αθλητικός επίδεσμος.
Stülpa® -fix
Ιδιαίτερα ελαστικός, διχτυωτός, σωληνοειδής επίδεσμος για ασφαλή και μεγάλης διάρκειας
στερέωση επιθεμάτων τραύματος σε όλα τα μέρη του σώματος, μπορεί να κοπεί όπως
επιθυμείτε χωρίς σχισίματα ή ξέφτισμα.
Stülpa®
Πλεκτός και χωρίς ραφή σωληνοειδής επίδεσμος με υψηλή ελαστικότητα δύο κατευθύνσεων για
όλους τους τύπους ανθεκτικής συγκράτησης επιθεμάτων.
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Περιεχόμενα

Προϊόντα

Menalind® professional
Αφρός προστασίας του δέρματος
Ιδιότητες:
Σπρέι αφρού με κρεατινίνη και πανθενόλη
Περιοχές εφαρμογής:
Για εντατική φροντίδα του ξηρού δέρματος, περιλαμβανομένων περιοχών που
κινδυνεύουν από έλκος (έλκος κατακλίσεως). Για την προστασία του δέρματος σε
περιπτώσεις ακράτειας.

Είδη:
Μέγεθος

Συσκευασία

Κωδικός

100 ml

12 τεμαχίων

995 911

Menalind professional
Αφρός προστασίας
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Προϊόντα

Menalind® professional
Λοσιόν σώματος

Ιδιότητες:
Ενυδατική λοσιόν για τη φροντίδα του δέρματος, με κρεατινίνη για την
υποστήριξη του φυσικού μηχανισμού προστασίας του δέρματος. Γαλάκτωμα
νερού σε λάδι.
Περιοχές εφαρμογής:
Για περιεκτική εντατική φροντίδα του ξηρού και ερεθισμένου ηλικιωμένου
δέρματος.

Είδη:
Μέγεθος

Συσκευασία

Κωδικός

500 ml

12 τεμαχίων

995 861

Menalind professional
Λοσιόν σώματος
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Περιεχόμενα

Προϊόντα

Lastocomp®

Ιδιότητες:
Ελαστικός επίδεσμος από αφρώδες υλικό, μικρής δυνατότητας τεντώματος, λαμιναρισμένος με
βαμβακερό ύφασμα.
Εκτασιμότητα περίπου 60 %, πάχος 3 mm, καλό αποτέλεσμα μάλαξης για την κυκλοφορία του
αίματος των επιφανειακών φλεβών, διαπερατός από τον αέρα και καλά ανεκτός από το δέρμα,
ιδιαίτερα ανθεκτικός λόγω του λαμιναρίσματος. Πλένεται στο χέρι. Στο χρώμα του δέρματος.
Ελαστικός επίδεσμος από 100 % βαμβακερό ύφασμα.
Περιοχές εφαρμογής:
Για ισχυρή συμπίεση. Ως συμπληρωματικός επίδεσμος συμπίεσης στο μηρό, σε περιπτώσεις
φλεβικών παθήσεων. Ως υποστηρικτικός επίδεσμος στον κορμό του σώματος.

Είδη:
Μέγεθος

Συσκευασία

Κωδικός

Lastocomp

2,5 m μήκος

Σε ατομική συσκευασία

8 cm

20 τεμαχίων

931 854

15 cm

20 τεμαχίων

931 857
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Προϊόντα

Varolast®

Ιδιότητες:
Έτοιμος για χρήση, εύκολα εφαρμόσιμος επίδεσμος με πάστα ψευδαργύρου, προσαρμόσιμος και προς τις δύο
κατευθύνσεις, για χρήση ως μόνιμος επίδεσμος. Όταν εφαρμόζεται, ο επίδεσμος σχηματίζει ημίσκληρο επίδεσμο
ο οποίος επιδρά ευεργετικά στην εντατική αποσυμφόρηση των βαθιών φλεβικών περιοχών.
Είδη:
Μέγεθος
Varolast

Συσκευασία

Κωδικός

Πλάτος 10 cm.
Τεντωμένοι:

Σε ατομική συσκευασία

Μήκος 5m

1 τεμάχιο

931 574

Μήκος 7m

1 τεμάχιο

931 573

Μήκος 10m

1 τεμάχιο

931 575

Σε κούτα,

Μήκος 5m

16 τεμαχίων

931 576

ατομικά συσκευασμένοι

Μήκος 7m

20 τεμαχίων

931 577

Μήκος 10m

20 τεμαχίων

931 578
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Περιεχόμενα

Προϊόντα

Pütterbinde®

Ιδιότητες:
Ένας ιδιαίτερα ισχυρός επίδεσμος από βαμβακερό ύφασμα μικρής δυνατότητας τεντώματος από ελαστικό
100 % βαμβακερό ύφασμα το οποίο είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για την τεχνική επίδεσης αντίρροπης
περιστροφής στη θεραπεία συμπίεσης κατά Pütter. Το ισχυρό ύφασμα ασκεί υψηλή συμπίεση εάν
εφαρμόζεται σφιχτά ενώ, σε αντίθετη περίπτωση ασκεί χαλαρή συμπίεση.
Προειδοποίηση:
Σε περίπτωση εμφάνισης πόνου μετά την τοποθέτηση του επιδέσμου και μη εξάλειψής του κατά το
περπάτημα, ο επίδεσμος πρέπει να αφαιρείται και να επανατοποθετείται.
Είδη:
Μέγεθος

Pütterbinde

Συσκευασία

Κωδικός

Μήκος 5m
τεντωμένοι

Σε ατομική συσκευασία

Σε κούτα

6 cm

1 τεμάχιο

931 807

8 cm

1 τεμάχιο

931 808

10 cm

1 τεμάχιο

931 810

12 cm

1 τεμάχιο

931 812

6 cm

10 τεμαχίων

931 806

8 cm

10 τεμαχίων

931 814

10 cm

10 τεμαχίων

931 815

12 cm

10 τεμαχίων

931 816

52 | Το τι, πως και γιατί κατά τη θεραπεία τραυμάτων

Περιεχόμενα
Συμπίεση

Τεχνική επίδεσης Pütter
Στόχος και οφέλη
Ανάπτυξη της μέγιστης αντίστασης στην περιοχή του άκρου.
Η τεχνική διασταυρούμενης επίδεσης εξασφαλίζει αυτόματη σταθεροποίηση.

1. Τοποθετήστε το πέλμα

σε δεξιά γωνία σε
σχέση με την κνήμη
και ξεκινήστε τον πρώτο
γύρο του επιδέσμου
στους
μετακαρποφαλαγγικούς
συνδέσμους με
κατεύθυνση προς τα έξω.

5. Από την ιγνυακή περιοχή,

ο επίδεσμος τυλίγεται μία
φορά γύρω από την κνήμη
και από εκεί ακολουθεί
το σχήμα της κνήμης προς
τα κάτω, καλύπτοντας
τυχόν κενά.

2. Μετά από 2-3 στροφές γύρω

3. Με κάθε στροφή, πρώτα

από τη μέση του πέλματος,
ο επίδεσμος καλύπτει τη
φτέρνα και επιστρέφει στο
ραχιαίο τμήμα της καμάρας
πάνω από τον έσω
αστράγαλο.

επάνω και μετά κάτω, τα
άκρα του πρώτου
τυλίγματος του αστραγάλου
στερεώνονται επιπροσθέτως.
Μετά από μία ακόμη στροφή
γύρω από τη μέση του
πέλματος, ο επίδεσμος
επιστρέφει στον αστράγαλο
και εγκάρσια στη γραμμή
του συνδέσμου αστραγάλου.

6. Ο δεύτερος επίδεσμος

7. Οι πρώτες δύο στροφές

εφαρμόζεται προς την
αντίθετη κατεύθυνση,
ξεκινώντας από έξω προς
τα μέσα του αστραγάλου,
γύρω από τη φτέρνα.

4. Ο επίδεσμος προσαρμόζεται

κατόπιν σπειροειδώς στην
κνήμη, ευρέως απλωμένος,
προκειμένου να περικλείσει
τη γάμπα και με
κατεύθυνση αυτήν της
εφαρμογής του.

8. Τέλος, ο επίδεσμος τυλίγεται

στερεώνουν πρώτα το άνω
και κατόπιν το κάτω άκρο
του τυλίγματος της φτέρνας.

ακόμη μία φορά γύρω από
τη μέση του ποδιού και
κατόπιν σπειροειδώς προς
τα πάνω και πίσω ξανά,
κατά τον ίδιο τρόπο με τον
πρώτο. Ο ολοκληρωμένος
επίδεσμος στερεώνεται με
κλιπ ή αυτοκόλλητη ταινία
στερέωσης (π.χ. Omniplast)
στο εξωτερικό του.
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Περιεχόμενα

Πρόσθετες πληροφορίες
Η PAUL HARTMANN AG μπορεί να σας παράσχει επιπλέον πληροφοριακό υλικό
στην ιστοσελίδα μας στο Διαδίκτυο www.hartmann.info

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την
PAUL HARTMANN Hellas A.E.
Λ. Βουλιαγμένης 140
16674 Γλυφάδα
Τηλ.: 210 8986630
Fax.: 210 8986640
e-mail: info@gr.hartmann.info
site: http://gr.hartmann.info
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Επισκόπηση ειδικά διαμορφωμένων μοτίβων
Η κάρτα αυτή έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει στις καθημερινές σας δραστηριότητες θεραπευτικής. Δείχνει κατά
τρόπο σαφή αρκετά ευρέως χρησιμοποιούμενα μοτίβα για την εφαρμογή και συγκράτηση των επιθεμάτων
τραύματος σε ειδικά ανατομικά σημεία.
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