ПАМЯТКА ЛІКАРЮ, ФАРМАЦЕВТУ.
СаноСкін – Фірст.
Описання перев’язочного продукту.
СаноСкін – Фірст є гідроколоїдною наклейкою для лікування поверхневих гострих ран: скальповані, різані
рани, зсадини, подряпини, опіки невеликих розмірів, вологі та пухирцеві мозолі. Також для косметичного та
комфортного загоювання після операційних ран.
Пов’язка не приклеюється до поверхні рани тому легко й безболісно знімається при послідуючій перев’язці.
(Фото 1).
Гідроколоїдна основа пов’язки покрита антиалергічною поліуретановою плівкою, завдяки якій вона міцно
фіксується до здорової шкіри навколо рани. СаноСкін – Фірст не пропускає води (можна сміло приймати
душ), в цей же час пропускає повітря (рана дихає і не запарюється). Гігроскопічні властивості гідроколоїдної
речовини дозволяють наклейці залишатись в рані на протязі 5 - 7 днів. Для повного загоювання рани
(16-21день) потрібно всього 2-3 СаноСкiн –Фiрст наклейки. Розділіть вартість 3-oх пов’язок на 21 день і Ви
переконаєтесь в доступно дешевій ціні пов’язки. Порівняйте вартість одного дня СаноСкін – Фірст з вартістю
інших захисних бактерицидних пластирів, які потрібно міняти мінімум один раз в день.
Великою перевагою є те, що наклейка прозора і ми можемо спостерігати за процесом загоювання рани.
(Фото 2, Фото 3).
Лікарю, який видалив у Пацієнта бородавку, шпору, жировик чи зробив іншу операцію і покрив після
операційний шов пов’язкою СаноСкін – Фірст, більше не потрібно щоденно робити перев’язку. Після
накладання швів пацієнт йде додому і приходить до лікаря лише тоді, коли йому потрібно знімати шви.
(Фото 5, Фото 6).
Дефекти шкіри можна склеювати стрічками СтеріСтріп фірм 3М. (Фото 7).
Косметичні хірурги Європи не обходяться без прозорої, гідроколоїдної пов’язки СаноСкін – Фірст.
Біологічне походження пов’язки має гарні косметичні та естетичні властивості, так як, завдяки вологому
середовищу в рані, виключається можливість утворення струпа (сухої кірки) та келоїдного рубця.
(Фото 8 – 10)
Пов’язка СаноСкін – Фірст є незамінною в наданні першої медичної допомоги в домашніх умовах та в
умовах травмпункту. Особливо при лікуванні велосипедних і вуличних ран у дітей. Промийте рану
проточною водою чи фіз-розчином , одноразово знезаразити рану антисептиком (наприклад розчином
Бетадину 10% ) і добре просушіть шкіру навколо рани марлевою серветкою. Забудьте будь-ласка про
Зеленку, Фукорцин чи інші засоби які сушать рану і погіршують її загоювання та викликають біль.
Після накладання пов’язки дитина знову мобільна і забуває про біль, так як гідроколоїд має легку
охолоджуючу та знеболюючу дію. Не потрібно думати, що вона відклеїться і рана Вашої дитини
забрудниться. Герметичність пов’язки повністю ізолює рану від попадання бруду та вологи. Дитину можна
мити в душі (у проточній теплій воді ), забувши про поранення.
СаноСкін – Фірст можна знайти в сумочці кожної Європейської жінки, яка відправляється в похід по
магазинах. Особливо в нових туфельках чи черевичках. Потертості та мозолі викликають нестерпний біль.
І щоб не викидати дороге взуття варто просто наклеїти наклейку СаноСкін – Фірст і продовжувати
прогулянку по магазинах.
Ідучи в гори, в туристичний похід, чи в заплановану відпустку загляньте, будь ласка, в свою аптечку. Чи
готові ви зіпсувати свій запланований відпочинок тільки тому, що не взяли з собою в похід пов’язку
СаноСкін – Фірст вартістю в декілька Гривень ? Нове спортивне взуття може викликати потертості на
стопах. При перших признаках потертостей помийте ноги холодною водою, добре просушіть їх полотенцем і
наклейте СаноСкін – Фірст на пошкоджені місця. При великих навантаженнях, пов’язку можна додатково
закріпити поліуретановою плівкою ЛеоФікс.
Природнє походження пов’язки, а гідроколоїд має хімічно нейтральні властивості, тому його можна
комбінувати з мазевими антисептиками. Ідеальною комбінацією є мазь Раностоп (Полівідон Йод). Після
операційні рани, інфекція в анамнезі чи з профілактичною метою при брудних вуличних пораненнях,
положіть в центр гідроколоїдного овалу горошинку Раностопу. (Фото 4).

Показання:
СаноСкін – Фірст є багатофункціональним матеріалом, що забезпечує як абсорбцію, так і зволоження рани.
Пов’язка використовується для лікування поверхневих гострих ран, таких як: скальповані і різані рани, опіки
1-2 ступенів невеликих розмірів, післяопераційні та інші посттравматичні рани, зсадини, подряпини, … .
SanoSkin® First є вибором №1 для Європейської організації з фігурного катання. Червоний Хрест також
використовує SanoSkin® First як типову пов’язку при наданні першої допомоги.
Протипоказання:
• Не можна використовувати продукт з пошкодженою упаковкою.
• На сьогодні не виявлено протипоказань щодо застосування SanoSkin-FIRST.
Спосіб використання:
1. Промийте рану.
2. Добре просушіть рану та шкіру навколо рани.
3. Жирну шкіру потрібно обезжирити спиртовим розчином або ефіром.
4. Для захисту шкіри навколо рани від мацерації можна обробити її Кавілоном у вигляді аерозолю.
5. Візьміть стерильну пов’язку з упаковки.
6. Видаліть тверду етиленову наклейку.
7. Накладіть пов’язку стороною з гідро-гелем до поверхні рани.
8. При підозрі на інфікування добавте в рану зовсім невелику кількість (розміром з сірникову головку)
мазі Раностоп.
9. Видаліть паперову наклейку яка покриває пов’язку і ще раз щільно зафіксуйте поліуретанову плівку
навколо рани.

Частота перев’язок:
СаноСкін – Фірст може залишатися в рані 3-5 днів. Цей термін залежить від кількості вологи, що
продукується раною.
Умови зберігання: При температурі 0 - (+)25 градусів.
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