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Features
● Frame border gives support to the edges of Difa Iodine Frame style, preventing wrinkles during

application.
● Adheres right up to the wound edge.
● Yellowish Transparent surface.
● Thin but extremely strong.
● Conformable and elastic.
● Provides a sterile working field around the operation site and a broad spectrum antimicrobial activity.
● Holds the drapes securely in place.
● Sterile and individually wrapped in peel apart pouch.
● Sterilized by gamma irradiation.
● Bacterial proof and waterproof film.
● Available in a variety of sizes to meet your procedural and incision-size needs.

Benefits
● Adheres right up to wound edge

The drape provides protection from lateral infection because it stays in place even throughout major
operations involving prolonged retraction of wound edges.

● Transparent non-glare surface
The incision site is clearly visible without glare.

● Thin but extremely strong
Difa Iodine Drape is tear resistant, but can be cleanly cut with a scalpel.

● Conformable and elastic
Difa Iodine Drape is very conformable on operation site, its elasticity makes it suitable for use
where heavy manipulative surgery is present, for example, in total hip replacement.

● Maintains a sterile operation site
Difa Iodine Incise Drape provides a sterile working field, on which internal organs may be placed
without fear of contamination.

● Continuous broad spectrum antimicrobial activity
Iodine containing adhesive is a broad spectrum antimicrobial.

Description

Difa Iodine Incise Drape is a yellowish coloured, transparent, adhesive Polyurethare film which allows 

skin throughout long surgical operations and more importantly, right up to the wound edge. The adhesive 
used contains PVP-iodine, providing continuous broad spectrum antimicrobial activity, and a superior 
adhesion to the skin and wound edge.
Difa® Iodine Frame Style is the new generation of incise drapes which have a unique frame delivery 
system, enabling easy application by only one person, rather than two persons application in ordinary 
incise drapes.

Difa®  Iodine – Theatre Incise Drape.

the skin to breath, preventing moisture build-up under the drape. As a result adheres to the surrounding 



Difa Iodine Frame Style

Release Incise drape from
its peelable pouch.

Remove and discard the
center panel

Position dressing in its place Slowly remove the frame
while smoothing down the
dressing edges

Indications
Difa iodine incise drapes: are appropriate for surgical procedures where there is concern about 
bacterial wound contamination from skin flora and specifically surgeries such as:
● Orthopaedics. ● Neurosurgery. ● Major abdominal and implant surgery.
● Plastic Surgery. ● Open Heart and Thoracic. ● Ophthalmic.     ● Paediatric.

Contraindications:
Do not use Difa iodine on patient with known sensitivity to iodine

Application:

Difa Iodine

Difa 1520 Iodine
Difa 1528 Iodine
Difa 3028 Iodine
Difa 3030 Iodine
Difa 2845 Iodine
Difa 3045 Iodine
Difa 4555 Iodine
Difa 4045 Iodine
Difa 4245 Iodine
Difa 3060 Iodine
Difa 4560 Iodine

15x20 cm
15x28 cm
30x28 cm
30x30 cm
28x45 cm
30x45cm
45x55 cm
40x45 cm
42x45 cm
30x60 cm
45x60 cm

Product code Size
Drapes

per
Case

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

50x80 cm
90x80 cm
90x70 cm
10X14 cm
10x10 cm
10x15 cm
10x20 cm
10x25 cm
10x30 cm
15x20 cm
20x30 cm

Difa 5080 Iodine
Difa 9080 Iodine
Difa 9070 Iodine
Difa 1014 IodineFS
Difa1010 Iodine FS
Difa1015 Iodine FS
Difa 1020 IodineFS
Difa1025 Iodine FS
Difa1030 Iodine FS
Difa 1520 IodineFS
Difa 2030 IodineFS

Product code Size
Drapes

per
Case

40
40
40

1200
1200
1200
1200
600
600
200
100

Difa  Iodine
®



Difa  Iodine
®

● Çerçeve bordürü Difa İyot Çerçeve stilinin kenarlarına destek vererek uygulama sırasında kırışıklıkları
önler.

● Yara kenarına kadar yapışır.
● Sarımsı şeffaf yüzey.
● İnce fakat son derece güçlü.
● Uyumlu ve elastik.
● Operasyon bölgesi çevresinde steril bir çalışma alanı ve geniş spektrumlu antimikrobiyal aktivite sağlar.
● Drapeleri güvenli bir şekilde yerinde tutar.
● Sterildir ve sıyrılıp ayrılan poşete ayrı ayrı sarılır.
● Gama ışıması ile sterilize edilmiştir.
● Bakteriyel ve su geçirmez film.
● Prosedür ve kesi boyutu ihtiyaçlarınızı karşılamak için çeşitli boyutlarda mevcuttur.

Faydaları
● Yara kenarına kadar yapışır

Örtü, yara kenarlarının uzun süre geri çekilmesini içeren büyük operasyonlar sırasında bile
yerinde kaldığından yanal enfeksiyondan koruma sağlar.

● Şeffaf parlamayan yüzey
Kesi yeri parlamadan açıkça görülebilir.

● İnce ama son derece güçlü
Difa® Iodine Örtü yırtılmaya karşı dayanıklıdır, ancak bir neşter ile temiz bir şekilde kesilebilir.

● Uygun ve elastik
Difa® Iodine Örtü, ameliyat yerinde çok uyumludur, esnekliği onu, örneğin total kalça protezi gibi
ağır manipülatif cerrahinin olduğu yerlerde kullanıma uygun hale getirir.

● Steril bir operasyon alanı sağlar
Difa® Iodine Örtüsü, iç organların kontaminasyon korkusu olmadan yerleştirilebileceği steril bir
çalışma alanı sağlar.

● Sürekli geniş spektrumlu antimikrobiyal aktivite
İyot içeren yapıştırıcı, geniş spektrumlu bir antimikrobiyaldir.

Açıklama
Difa® Iodine – İnsizyon örtüsü.
Difa Iodine İnsizyon Örtüsü Sarımsı renkli, şeffaf, yapışkan bir Polyurethare film olup cildin nefes almasını 
sağlar ve örtü altında nem birikmesini önler. Sonuç olarak uzun cerrahi operasyonlar boyunca çevreleyen 
cilde ve daha da önemlisi yara kenarına kadar yapışır. Kullanılan yapıştırıcı, sürekli geniş spektrumlu 
antimikrobiyal aktivite sağlayan ve cilde ve yara kenarına üstün bir yapışma sağlayan PVP-iyot içerir. 
Difa® Iodine Çerçeve Stili, insiz örtülerde iki kişi yerine tek kişi tarafından kolay uygulama yapılmasını 
sağlayan benzersiz bir çerçeve dağıtım sistemine sahip yeni nesil kesikli drapelerdir.

Özellikleri



Difa® Iodine Çerçeve Stili

İnsizyon örtüsünü soyulabilir 
poşetinden çıkarın

Orta paneli çıkarın ve atın Pansumanı yerine yerleştirin Pansuman kenarlarını 
düzeltirken çerçeveyi 
yavaşça çıkarın

Endikasyonlar
Difa® Iodine insizyon örtüler: Deri yüzeyinden bakteriyel yara kontaminasyonu ile ilgili 
endişelerin olduğu cerrahi prosedürler ve aşağıdaki gibi özel ameliyatlar için uygundur:

● Büyük karın ve implant cerrahisi● Ortopedi
● Plastik Cerrahi

● Nöroşirurji
● Açık Kalp ve Torasik ● Oftalmik     ● Pediatrik

Kontrendikasyonlar:
Difa® Iodine iyota duyarlılığı bilinen hastalarda kullanmayın.

Uygulama:

Difa® Iodine

Difa 1520 Iodine
Difa 1528 Iodine
Difa 3028 Iodine
Difa 3030 Iodine
Difa 2845 Iodine
Difa 3045 Iodine
Difa 4555 Iodine
Difa 4045 Iodine
Difa 4245 Iodine
Difa 3060 Iodine
Difa 4560 Iodine

15x20 cm
15x28 cm
30x28 cm
30x30 cm
28x45 cm
30x45cm
45x55 cm
40x45 cm
42x45 cm
30x60 cm
45x60 cm

Ürün Kodu Boyut
Kutu 
adedi

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

50x80 cm
90x80 cm
90x70 cm
10X14 cm
10x10 cm
10x15 cm
10x20 cm
10x25 cm
10x30 cm
15x20 cm
20x30 cm

Difa 5080 Iodine
Difa 9080 Iodine
Difa 9070 Iodine
Difa 1014 IodineFS
Difa1010 Iodine FS
Difa1015 Iodine FS
Difa 1020 IodineFS
Difa1025 Iodine FS
Difa1030 Iodine FS
Difa 1520 IodineFS
Difa 2030 IodineFS

Ürün Kodu Boyut
Kutu 
adedi

40
40
40

1200
1200
1200
1200
600
600
200
100
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