




ایران فارمیس_ خط مشی کیفیت

بوده  مسائلی  از  یکی  زخم  درمان  مسئله  همواره  تاکنون  دیرباز  از 
درمانگران  اساس  همین  بر  است.  بوده  همراه  مردم  زندگی  با  که 
و  ابداع روش ها  با  بتوانند  تا  اند  بوده  بر آن  و متخصصین همواره 
محصوالت جدید، مطابق با پیشرفت تکنولوژی به آن سرعت بخشیده، 

از درد بیماران بکاهند و طول دوره درمان را کوتاهتر نمایند. 
شرکت ایران فارمیس نیز در سال 1358 با مشارکت افراد متخصص در 
علم پزشکی، داروسازی و همچنین بازرگانان با تجربه در این صنعت 
به جهت پوشش نیازهای درمانی و تامین سالمت افراد جامعه تاسیس 
و شروع به کار نمود. سیاست کیفی ایران فارمیس، ارائه خدمات با 

کیفیت مطلوب با هزینه بهینه و تحقق رضایت مشتریان است.
سیستم  فوق،  اهداف  تحقق  راستای  در  فارمیس  ایران  شرکت 
 ISO13485 و ISO9001مدیریت کیفیت را بر اساس استانداردهای
در سازمان پیاده سازی نموده، خود را متعهد به بهبود مستمر و رعایت 

کامل مقررات و استاندارد های ایمنی محصوالت می داند. 
محصوالتی که در صفحات بعد خدمتتان معرفی شده است توسط شرکت 
ایران فارمیس به عنوان نماینده انحصاری کمپانی Hartmann آلمان در 

ایران، قابل ارائه می باشد.
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مؤثر و آسان

درمانی جامع براى زخم هایی که ترمیم در آن ها به تعویق افتاده است.

• تأثیرگذاری باال با استفاده از تکنولوژی هیدروتراپی خاص هارتمن
• آسان شدن درمان تنها با استفاده از دو محصول

• مناسب برای تمامی مراحل ترمیم زخم
• استفاده بسیار راحت

فواید استفاده براى درمانگران و بیماران:
• دوره درمان کوتاه تر

• درمان آسان تر
• کاربرد ایمن

• آسایش خاطر برای بیمار

درمان فقط
با دو

محصول

ترمیم زخمتغییر محصولشروع درمان

اپیتلیزاسیون گرانوالسیونپاکسازى

1
2

جدید!
هیدروتکهیدروکلین پالس

هیدروتراپی
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رطوبت بهینه، ایده آل و کنترل شده در بستر زخم
روشی خالقانه جهت آسایش بیشتر بیمار

ترمیم زخمتغییر محصولشروع درمان

اپیتلیزاسیون گرانوالسیونپاکسازى

1
2

جدید!
هیدروتکهیدروکلین پالس

هیدروتراپی

طی دو مرحله زخم ترمیم می شود:
مرحله 1: نتایج استفاده از هیدروکلین پالس

کاربرد:
)التهابی( و گرانوالسیون در مرحله دبریدمان 

کاربرد:
اپیتلیزاسیون و  گرانوالسیون  در مرحله 

مرحله 2: نتایج استفاده از هیدروتک
• ایجاد رطوبت ایده آل

• جذب ترشحات
• پیشبرد ترمیم زخم

• محافظت از زخم

 
• شستشوى زخم

• جذب ترشحات زخم
• پاکسازى بستر زخم

• تحریک رشد بافت گرانوله
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مرحله اول ترمیم زخم: دبریدمان و پاکسازی بستر زخم و تحریک بافت گرانوله
مزایا:

• مکانیسم منحصربفرد جذب و شستشو
• پاکسازی مؤثر بستر زخم

• محافظت از زخم و ایجاد محیط مرطوب کنترل شده
• ماندگاری برای مدت سه روز بر روی زخم بدون نیاز به تعویض پانسمان

موارد مصرف:
• استفاده بر روی استخوان و تاندون در زخم های باز

PHMB زخم های عفونی بواسطه داشتن •
• انواع زخم های مزمن حاوی نکروز و اسالف

هیدروکلین پالس )تندروت پالس  سابق(

چگونگی اثر بر روى زخم: مکانیسم جذب و شستشو

فیلم پوشاننده
ضد آب

ایجاد محیط مرطوب کنترل شده در طول دوره جذب بافت مرده، فیبرین، باکتری و ترشحات زخمآزادسازی مداوم محلول رینگر
درمان زخم )از ابتدا تا انتها(

الیه ای که باعث می شود
به پوست نچسبد.

HydroClean plus

ترکیب اصلی هیدرو ژل
درون هیدروکلین پالس،

محلول رینگر است.
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هیدروتک

تنظیم رطوبت بستر زخم

- با تکنولوژی بکار رفته در هیدروتک، تعداد
فاکتورهای رشد در بستر زخم بیش از سه برابر

می شوند )   (.
- این افزایش تعداد فاکتورهای رشد باعث افزایش 

سرعت فاز اپیتلیزاسیون می شود.

- سرعت فاز اپیتلیزاسیون به فاکتورهای رشد
بستگی دارد.

- فاکتورهای رشد )      ( تکثیر می شوند و مهاجرت
کراتینوسیت ها را افزایش می دهند.

هیدروفیلم محافظ
و نفوذپذیر نسبت به هوا

فوم جاذب ترشحات

الیه هیدروژل
رطوبت رسان

HydroTac

هیدروتک به دو شکل زیر رطوبت زخم را تنظیم
می کند:

- جذب ترشحات اضافی زخم )    (
بودن خشک  صورت  در  رطوبت  آزادسازی   - 

بستر زخم )   (.

مرحله دوم ترمیم زخم: افزایش سرعت تشکیل بافت گرانوله و اپیتلیزه
مزایا:

اپیتلیزاسیون فاز  افزایش سرعت   •
• تعویض پانسمان بدون آسیب به بستر زخم

• ایجاد محیط مرطوب کنترل شده
• جذب مؤثر

موارد مصرف:
• به عنوان پانسمان اولیه در زخم های گرانوله تمیز

• به عنوان پانسمان ثانویه بر روی پانسمان آلژینات، نقره و ژل
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موارد تحت درمان

هیدروتراپی

مورد اول: خانم 79 ساله
شرح زخم: زخم وریدى به طول 3/5 سانتى متر در قسمت فوقانى مفصل پاى چپ، که حدود 4 هفته تحت درمان، با بتادین 

شستشو مى شده و پانسمان سنتى براى آن صورت مى گرفته است.

2014/05/15 .1
شروع درمان با هیدروتراپى.

هیدروکلین پالس 4 سانتیمتر، گرد، به 
همراه بانداژ فشارى.

2014/05/22 .2
ادامه درمان با هیدروکلین پالس. 

پانسمان  تاریخ 06/05/ 2014 نوع  در 
براى  هیدروتک  از  و  شد  داده  تغییر 

ادامه درمان استفاده شد.
)در زمانى که عمده بافت زخم گرانوله

شده است(.

2014/06/16 .3
درمان و بسته شدن زخم.
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موارد تحت درمان

هیدروتراپی

مورد دوم: مرد 78 ساله
شرح زخم: زخم عفونى کوچک در قسمت پایینى ساق پاى راست 

درمان با هیدروکلین پالس 4 سانتى متر گرد )پانسمان اول( شروع و با هیدروتک 10×10 سانتى متر )پانسمان دوم( ادامه یافته و بانداژ شد. 
طول دوره تحت نظر: 10/31/ 2013 تا 26 /2013/11

2013/10/31 .1
هیدروکلین پالس 4 سانتیمتر، گرد.

2013/11/08 .2
هیدروکلین پالس برداشته و درمان توسط

هیدروتک ادامه یافته است.

2013/11/26 .3
درمان در طى 7 بار تعویض پانسمان با

هیدروتک کامل شد.
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جدید!

مورد سوم: خانم 85 ساله
شرح زخم: ساییدگى در آرنج چپ که در ابتدا طول زخم حدود 1/7 سانتى متر بود و به 4 سانتى متر رسید. درمان قبلى با یک نوع پانسمان 

Tulle بوده است.

2014/06/13 .1
شروع هیدروتراپى:

درمان با هیدروکلین پالس 4 سانتى متر، گرد.

2014/06/19 .2
تا این تاریخ، فقط با یکبار تعویض پانسمان
هیدروکلین پالس، نوع پانسمان تغییر داده

شده و بعد از آن از هیدروتک 8×8 سانتى متر 
استفاده شد. 

2014/06/25 .3
کامل و بسته شدن درمان زخم.

تا این مرحله فقط یک بار تعویض پانسمان
)هیدروتک( صورت گرفت.

موارد تحت درمان

هیدروتراپی
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جدید!

هیدروتراپی

داراى اشکال متفاوت

هیدروتراپی

حفره اى
براى زخم هاى عمیق

ساکرال
براى ناحیه ساکروم

چسبدار
پانسمان هاى داراى چسب

همه جانبه و کارآمد
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درمان فقط
با دو

محصول
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درمان فقط
با دو

محصول

هیدرو تک شفاف چسبدار )هیدروزورب کامفورت  سابق(

نکته:
* این پانسمان در زخم های عفونی و پرترشح استفاده نمی شود.

* بسته به میزان ترشح زخم، فواصل تعویض پانسمان بین 3 تا 7 روز می باشد. 

مزایا:
• امکان بررسی وضعیت ظاهری زخم به دلیل شفاف بودن پانسمان

• ایجاد رطوبت بهینه در زخم های گرانوله و اپیتلیزه 

موارد مصرف : 
• مشکالت پوستی ناشی از کهیر

• زخم های سطحی گرانوله و اپیتلیزه با ترشح کم
• جوش های آبله مرغان، زونا و بیماری های پوستی

• سوختگی های درجه دو
• دبریدمان بافت نکروز و اسالف

HydroTac Transparent
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نکته:
.Sorbalgon و Hydrotac ،Permafoam :قابل استفاده با پانسمان های *
* بسته به میزان ترشح زخم، فواصل تعویض پانسمان بین 3 تا 7 روز می باشد.

مزایا:
• ممانعت از خیس خوردگی پوست و حاشیه آن

• قابل انعطاف برای تطبیق با بستر زخم
• قابل برش به اندازه دلخواه 

• کاهش عفونت زخم

موارد مصرف: 
• زخم پای دیابتی 

• اطراف پین های ارتوپدی
• انواع زخم های دارای ترشح و مستعد عفونت

• استفاده در محل دهنده و گیرنده پیوند پوست
• زخم های سوختگی درجه دو و سائیدگی ها

• پیشگیری از بروز عفونت در زخم های در معرض خطر
• جلوگیری از صدمه به بافت گرانوله در هنگام تعویض پانسمان

آترومن نقره
Atrauman Ag
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نکته:
* نوع بدون چسب آن قابل برش به اندازه دلخواه بوده و با چسب حصیری Omnifix E یا باند روی زخم ثابت می شود.

* بسته به میزان ترشح زخم، فواصل تعویض پانسمان بین 3 تا 4 روز می باشد.
.Hydrosorb Gel و Atrauman Ag ،Sorbalgon :قابل استفاده با پانسمان های *

PermaFoam

مزایا:
• کاهش خطر خیس خوردگی در تعویض های طوالنی مدت و محافظت خوب از پوست اطراف زخم

• قابل استفاده در زیر بانداژ فشاری
• افزایش سرعت ترمیم زخم از طریق کاهش و توزیع فشار روی زخم 

موارد مصرف : 
• انواع زخم های مزمن با ترشح متوسط تا زیاد

• زخم فشاری، زخم پای دیابتی و زخم های عروقی

پرمافوم
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نکته:
* نحوه استفاده این پانسمان در زخم های حفره ای و گرانوله به این شکل است که نباید کل حفره زخم را با این پانسمان پر کرد.

* زمان تعویض پانسمان وابسته به زمانی است که سوربالگون کامال به ژل تبدیل می شود.
.Hydrofilm و Atrauman Ag ،Permafoam ،HydroTac :قابل استفاده با پانسمان های *

* این پانسمان قابل برش به اندازه دلخواه می باشد.
* در دو نوع نواری و ورقه ای موجود می باشد.

Sorbalgon

مزایا:
• قدرت جذب باالی اگزودای زخم

• حفظ انسجام و یکپارچگی در هنگام اشباع شدن محصول
• عدم باقی ماندن بقایای پانسمان در سطح زخم

• افزایش سرعت ترمیم زخم بواسطه ایجاد رطوبت بهینه
• تعویض راحت و بدون درد پانسمان

موارد مصرف : 
• انواع زخم حفره ای و سطحی با ترشح متوسط تا زیاد

• تسریع در ایجاد بافت گرانوله از طریق ایجاد رطوبت بهینه

سوربالگون
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Hydrosorb Gel

نکته:
.PermaFoam و Hydrofilm ،HydroTac ،Hydrocoll قابل استفاده با پانسمان های *

* این پانسمان در افراد دیابتی با HydroTac قابل استفاده است.

مزایا:
• عدم خیس خوردگی اطراف زخم به جهت وجود تری گلیسرید گیاهی

• دوز مطمئن و موثر به جهت درجه بندی سرنگ
• ماندگاری موثر در بستر زخم به جهت غلظت مناسب

موارد مصرف : 
اتولیتیک نکروز و اسالف • تسهیل دبریدمان 

• قابل استفاده در تمام انواع زخم های حاد و مزمن

هیدروزورب  ژل
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نکته:
* در زمان استفاده سمت سفید رنگ روی زخم و خط آبی رنگ بیرون قرار می گیرد.

* پانسمان بدون چسب بوده و با یک چسب حصیری  Omnifix E یا باند روی زخم ثابت می شود.
* بسته به میزان ترشح فواصل تعویض پانسمان بین 3 تا 5 روز می باشد.

* پانسمان غیر قابل برش می باشد.

زتوویت  اى
Zetuvit E

مزایا:
• قدرت جذب موثر در زخم ها با ترشح خیلی زیاد

• کاهش خطر خیس خوردگی در تعویض های طوالنی مدت
• سازگار با پوست و راحت برای بیمار

• ایده آل جهت استفاده در زیر بانداژهای فشاری

موارد مصرف : 
• کلیه زخم های دارای ترشح متوسط تا بسیار زیاد

• زخم های باز ناحیه شکم
• زخم های عروقی با ترشح زیاد
• زخم های بدخیم با ترشح زیاد
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نکته:
* عدم استفاده در زخم هاى عفونی

* به عنوان پانسمان ثانویه بر روی Hydrosorb Gel ،Sorbalgon استفاده می شود.
* هنگام استفاده با مالش دادن سطح پانسمان قدرت چسبندگی آن ایده آل می گردد.

* هنگام اشباع شدن، ژل شیری رنگی زیر پانسمان تشکیل می شود که زمان تعویض پانسمان را نشان می دهد.
* هنگام برداشتن از روی زخم بقایایی در سطح زخم بر جای نمی گذارد.

* بسته به میزان ترشح تعویض پانسمان بین 3 تا 4 روز می باشد.

Hydrocoll

مزایا:
• با ایجاد رطوبت بهینه سرعت ترمیم زخم را افزایش می دهد.

• هیدروکل قابل برش می باشد.

موارد مصرف : 
• قابلیت کاربرد به تنهایی در زخم های سطحی تمیز با ترشح کم تا متوسط

• سوختگی درجه دو سطحی

هیدروکل
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Hydrofilm

مزایا:
• ضد آب بودن و امکان استحمام برای بیمار

• نیمه تراوا بودن این پانسمان مانع نفوذ آب و باکتری شده در حالی که امکان تنفس پوستی وجود دارد.
• این پانسمان با کاهش نیروهای سایشی بین پوست بیمار و ملحفه سبب پیشگیری از زخم بستر می گردد. 

موارد مصرف : 
• سوچورهای جلدی بدون ترشح
• پیشگیری از ایجاد زخم بستر

• ثابت کردن انواع کتترها
• محافظت از پوست اطراف استومی

هیدروفیلم

نکته:
* این پانسمان قابل برش می باشد.

* به عنوان پانسمان ثانویه می توان همراه با Sorbalgon و Hydrosorb Gel استفاده کرد.
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محصوالت زخم هاى مزمن

 

HydroClean Plus

هیدروکلین پالس 
(تندروت پالس سابق)

HydroClean Plus cavity

هیدروکلین پالس حفره اى 
(تندروت پالس حفره اى سابق)

HydroTac Transparent

هیدروتک شفاف چسبدار
(هیدروزورب کامفورت سابق)

Atrauman Ag
آترومن نقره

کد محصولنام محصول cm سایز کد محصولنام محصول cm سایز

Sorbalgon
سوربالگون

Hydrocoll
هیدروکل

Zetuvit E

زتوویت اى

Sorbalgon T
سوربالگون حفره اى

Hydrosorb Gel
15gr900844هیدروزورب ژل

PermaFoam
پرمافوم

Tracheostomy Foam
فوم تراکئوستومى

  HydroTac

هیدروتک 

609606

609608

609612

499571

499573

499575

900938

900939

900940

10×10

15×15

20×20

10×10

10×20

20×20

413770

413771

413774

999589

999595

999598

999592

10×20

10×10

5×5

2×30

5×5

10×10

10×20

685923

685921

6/5 ×10

12/5 ×12/5

685832

685841

685842

10×10

10×20

20×20

 HydroTac Comfort

هیدروتک کامفورت

 HydroTac Sacral
هیدروتک ساکرال

685815

685821

685822

685827

12/5 ×12/5  

15×20

20×20

18×18

 Hydro Film
هیدروفیلم

685760

685762

685763

10 ×15  

15×20

10×25

PermaFoam Comfort
409412پرمافوم کامفورت 15×15

5/5  گرد

7/5 ×7/5

10×10

10×10

10×20

15×15

20×20

8×8

409401

409403

409405

409406

409426

609622 4  گرد
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Hydrofilm Plus

پانسمان جراحی شفاف براى حفاظت از زخم 

جنس  از  که  است  باکتری  ورود  به  مقاوم  و  آب  ضد  تراوا،  نیمه  چسبنده  الیه  یک  دارای  شفاف،  جراحی   پانسمان 
پلی اورتان می باشد. هیدروفیلم پالس دارای یک پد نرم است که قدرت جذب مناسبی دارد و به سطح زخم نمی چسبد. 
این پانسمان، استریل و خود چسب بوده و برای انواع جراحت ها به ویژه زخم های جراحی مناسب است.  چسب استفاده 
شده در این پانسمان ضد حساسیت می باشد و با توجه به شفاف بودن، امکان رویت زخم و میزان ترشحات جذب شده 

را فراهم می کند.

مزایا:
• سهولت کاربرد

• قدرت جذب خوب و حمایت زخم از ضربه ها 
• عدم چسبندگی به زخم 

• امکان تهویه پوست 
• چسبندگی مناسب و تطبیق پذیری با سطوح ناهموار بدن 

• ضد آب و امکان استحمام بدون برداشتن پانسمان 

موارد مصرف: 
• پانسمان مناسب برای بخیه های جراحی و پیشگیری از 

عفونت ثانویه در جراحات کوچک 
• سوختگی ها، تاول ها و خراشیدگی های کوچک

• جراحی های ترمیمی پوست 
• الپاراسکوپی

هیدروفیلم پالس
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Cosmopor E
کازماپور  اى

امکان تنفس پوستی  با  پانسمان جراحی 

پانسمانی نرم، استریل و خود چسب است که برای انواع جراحت ها مناسب می باشد. الیه چسبدار آن متشکل از الیاف غیر بافته 
)Non-woven( است که برای بیمار بسیار راحت و تحمل پذیر می باشد. چسب آن فاقد التکس بوده و از مواد ضد حساسیت 
که با پوست سازگاری دارند، ساخته شده است. پد آن دارای قدرت جذب عالی و بسیار نرم است و با الیه ای غیر چسبنده پوشیده 

شده است که از چسبیدن آن به زخم جلوگیری می کند. 
در استفاده از کازماپور ای برای مصارف روزانه در مقایسه با پانسمان های سنتی، عالوه بر احساس بهتر بیمار و شکیل بودن 
پانسمان، میتوان به مقرون به صرفه بودن آن از لحاظ اقتصادی و زمان مراقبت اشاره نمود. کیفیت ساخت کازماپور ای بسیار عالی 

است و تفاوت آن با سایر پانسمان های عرضه شده از این نوع، کامال محسوس است. 

 
مزایا:

• سازگاری با پوست و چسبندگی عالی 
• استفاده بسیار ساده و راحت 

• تطبیق پذیری با سطوح ناهموار بدن 
• برداشتن راحت

•  ارائه شده در انواع اندازه ها 
• مقرون به صرفه

موارد مصرف: 
• پانسمان روزانه انواع زخم های جراحی و بخیه 

• استفاده بعنوان کمک های اولیه 
• بریدگی و خراشیدگی های کوچک
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Hydrofilm I.V. Control

)Non-woven( پوشش خود چسب از الیاف غیر بافته

هیدروفیلم آی وی کنترل، برای ثابت کردن انواع کتترهای عروق محیطی مناسب است. این پانسمان دارای یک الیه پلی استری 
 از الیاف غیر بافته )Non-woven( است که روی آن را یک فیلم شفاف پلی اورتان پوشانده و محل ورود کتتر را قابل رویت 

می سازد. 
چسب این پانسمان، آکریلیک و ضد حساسیت است. هیدروفیلم آی وی کنترل، محیطی استریل را برای محل ورود کتتر 
فراهم می آورد و به دلیل قابل رویت بودن محل ورود کتتر، تشخیص مراحل اولیه فلبیت، بدون نیاز به برداشتن پانسمان 

امکان پذیر می باشد.

 
مزایا:

• شفاف، ضد آب و نفوذ ناپذیر به میکرو ارگانیسم ها 
• چسبندگی خوب و فیکس کردن عالی کتتر

• سازگار با پوست و تطبیق پذیری مناسب با ناهمواری های پوست 

موارد مصرف: 
• برای فیکس کردن انواع کتتر و آنژیوکت و همزمان به عنوان پانسمان استریل محل ورود آن ها

هیدروفیلم آى وى کنترل

 



24

Cosmopor IV

آنژیوکت پانسمان فیکس کننده کتترهاى وریدى و 

با دو پد جاذب نچسب است که در محل ورود کتتر و زیر قسمت   پوششی استریل، خود چسب و ضد حساسیت همراه 
 پروانه ای آنژیوکت قرار می گیرد. این پانسمان از الیاف غیر بافته )Non-woven(  تهیه شده و دارای چسب ضد حساسیت 

می باشد و برای بیمار بسیار راحت است. 
آن  روی  بر  استریل  غیر  مستقیم چسب  از چسباندن  و  داد  قرار  استریل  پانسمان  یک  باید  کتتر  ورود  در محل  اصوال 
خودداری نمود که متأسفانه این امر بسیار رایج است. این پانسمان عالوه بر فراهم کردن محیط استریل، قادر به کنترل 

ترشحات و نشت احتمالی خون یا مایعات می باشد.  

مزایا:
• سهولت کاربرد 

• چسبندگی و شکل پذیری عالی 
• سازگاری با پوست و راحتی بیمار 

• ارزان و مقرون به صرفه 

موارد مصرف: 
• برای ثابت کردن انواع کتتر و آنژیوکت و همزمان به عنوان پانسمان استریل محل ورود آن ها

کازماپور آى وى
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اُمنی فیکس اى 

Adhesive Fixation - Dressing Fixation

Features:
• Adhesive 
• Non-woven
• Conformable and elastic
• Permeable to air and water vapour
• Widthways elasticity
• Easy to remove “wave cover” while fixing
• Printed measuring grid
• Sterilizable
• Neutral against X-rays
• Unaffected by temperature changes

Benefits:
• Minimize the risk of maceration
• Smooth applications to joints and angular parts of the body with no inhibition of movement
• Easy application
• Easy size cutting
• Durable
• Can be removed painlessly and without leaving traces

Indications:
For fixation of any kind of wound dressings (like wound pads, traditional gauzes, etc.), cannulas, 
probes, catheters, etc., especially for coverage of large surfaces

Contraindications:
none

Wear Time:
Change if soiled or after showering

Omnifix® E (non-woven)

Applications:

Product Size Package Contents Article No.

Omnifix® E     10 cm x 10 m 1 pc 900 650

15 cm x 10 m 1 pc 900 651

20 cm x 10 m 1 pc 900 652

5 cm x 10 m 1 pc 900 649

Allows 
breathability 
of the skin

Repels water
Firm fixation 
of dressing

48

Omnifix E

)Non-woven( پوشش خودچسب از الیاف غیر بافته

اُمنی فیکس ای برای ثابت کردن انواع پانسمان کاربرد دارد. این محصول موجب تحریک پوست نمی شود و بیمار با آن 
بسیار راحت است. کاربرد آن ساده است و حتی در مناطق ناهموار بدن به خوبی چسبانده می شود. این پانسمان به خاطر
استفاده از مواد اولیه نرم و غیر بافته، هوا و بخار آب را از خود عبور می دهد و چسب ضد حساسیت آن، با پوست بسیار 

سازگار است. 
 اُمنی فیکس ای را می توان بدون درد و به جا گذاشتن باقیمانده، به سادگی از روی پوست جدا کرد. اُمنی فیکس ای، 
انعطاف پذیری عالی دارد و می توان آن را بر روی سطوح ناهموار بدن و مفاصل، بدون آنکه در حرکات بدن محدودیت 
ایجاد نماید، استفاده کرد. اُمنی فیکس ای اشعه را از خود عبور داده و در هنگام رادیولوژی نیازی به برداشتن آن نیست. 

مزایا:
• کیفیت و استحکام عالی 

• سازگاری با پوست
• بسیار نرم و راحت

• نفوذ پذیری باال به هوا و بخار آب 

موارد مصرف: 
• نگهدارنده یکپارچه پانسمان بدون ایجاد محدودیت حرکتی 

• برای ثابت کردن انواع لوازم، لوله ها و درن ها 
• قابل استفاده در بیماران با پوست حساس

Adhesive Fixation - Dressing Fixation

Features:
• Adhesive 
• Non-woven
• Conformable and elastic
• Permeable to air and water vapour
• Widthways elasticity
• Easy to remove “wave cover” while fixing
• Printed measuring grid
• Sterilizable
• Neutral against X-rays
• Unaffected by temperature changes

Benefits:
• Minimize the risk of maceration
• Smooth applications to joints and angular parts of the body with no inhibition of movement
• Easy application
• Easy size cutting
• Durable
• Can be removed painlessly and without leaving traces

Indications:
For fixation of any kind of wound dressings (like wound pads, traditional gauzes, etc.), cannulas, 
probes, catheters, etc., especially for coverage of large surfaces

Contraindications:
none

Wear Time:
Change if soiled or after showering

Omnifix® E (non-woven)

Applications:

Product Size Package Contents Article No.

Omnifix® E     10 cm x 10 m 1 pc 900 650

15 cm x 10 m 1 pc 900 651

20 cm x 10 m 1 pc 900 652

5 cm x 10 m 1 pc 900 649

Allows 
breathability 
of the skin

Repels water
Firm fixation 
of dressing

48
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کد محصولنام محصول سایز

Hydrofilm Plus پانسمان پددار جراحى ضد آب

Hydrofilm Plus پانسمان پددار جراحى ضد آب

Hydrofilm Plus پانسمان پددار جراحى ضد آب

Hydrofilm Plus پانسمان پددار جراحى ضد آب

Hydrofilm Plus پانسمان پددار جراحى ضد آب

Hydrofilm Plus پانسمان پددار جراحى ضد آب

Hydrofilm Plus پانسمان پددار جراحى ضد آب

Cosmopor E پانسمان پددار جراحى

Cosmopor E پانسمان پددار جراحى

Cosmopor E پانسمان پددار جراحى

Cosmopor E پانسمان پددار جراحى

Cosmopor E پانسمان پددار جراحى

Cosmopor E پانسمان پددار جراحى

Cosmopor E پانسمان پددار جراحى

Cosmopor E پانسمان پددار جراحى

Cosmopor E پانسمان پددار جراحى

IV Control چسب آنژیوکت شفاف

 Cosmopor IV چسب آنژیوکت

 Omnifix چسب حصیرى

 Omnifix چسب حصیرى

 Omnifix چسب حصیرى

5 × 7/2cm 685771

9 × 10cm 

9 × 15cm 

685773

685775

10 × 12cm 685776

10 × 20cm 685777

10 × 25cm 685779

10 × 30cm 685780

5 × 7/2cm 900870

6 × 10cm 900871

6 × 15cm 

8 × 10cm 

900872

900873

8 × 15cm 900874

8 × 20cm 900875

10 × 20cm 900876

10 × 25cm 900877

10 × 35cm 

7 × 9cm 

900878

685741

6 × 8cm 900805

10cm × 10m 900650

15cm × 10m 900651

20cm × 10m 900652

محصوالت زخم هاى حاد
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Permafoam : پانسمان فوم هیدرو اکتیو با ساختار هیدروسلوالر براى زخم هاى با ترشح متوسط  تا زیاد

Atrauman Ag : پانسمان نقره چرب جهت پیشگیرى و کنترل عفونت

Zetuvit E : پانسمان فوق جاذب جهت زخم هایى با ترشح خیلى زیاد

Hydrofilm : پانسمان خود چسب شفاف براى حفاظت و درمان زخم هاى کم ترشح

Sorbalgon : پانسمان یا تامپون از رشته هاى آلژینات کلسیم براى درمان زخم هاى با اگزودا متوسط تا زیاد 

HydroTac : پانسمان فوم حاوى ژل رینگر براى زخم هاى با ترشح کم تا متوسط 

Hydroclean Plus : پد پانسمان پلى آکریالت حاوى رینگر و PHMB که زخم را از بافت مرده پاک کرده و تشکیل 
بافت گرانوله را تسهیل مى نماید

HydroTac Transparent : پانسمان ورقه اى شفاف از جنس پلى اورتان حاوى ژل، مناسب براى زخم هاى اپیتلیزه 
یا سوختگى درجه دو  

Hydrocoll : پانسمان هیدرو کلوئید براى درمان زخم هاى غیر عفونى با ترشحات کم تا متوسط 

Hydrosorb Gel : ژل حاوى رینگر جهت تسهیل دبریدمان بافت مرده

محصوالت هارتمن در یک نگاه
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