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Description
Difa® Plus is a paraffin gauze dressing containing chlorhexidin acetate B.P. 0.5% W/W which has antimicrobial effect 
against a broad range of gram positive and gram negative bacteria.

Features
•Individually packed in peelable Aluminum pouches
•Sterilized by gamma irradiation
•Difa® Plus  made of apertured leno cotton gauze that allows wound exudates to pass through.

Benefits
•Difa® Plus is impregnated with paraffin jelly which form a separate layer between wound and gauze preventing sticking with 
the wound and provide fast recovery.
•Protects newly formed tissue and minimize patient pain during changing the dressing.
•The leno-weave gauze allows the passage of the exudates to be absorbed by the secondary dressing, so the exudates do not 
dry on the wound bed.
•Can be cut to different sizes.

Indications
Difa® Plus is used as a primary wound contact layer in the treatment of burns, ulcers, skin grafts and a variety of traumatic 
injuries. The material is also used as a transfer medium for skin during grafting.
Under the medical supervision of a healthcare professional, Difa® Plus can be used to manage infected wounds or 
wounds in which there is an increased risk of infection.
Difa® Plus should be stored in dry and cool place.

Contraindications
Although there are no absolute contra-indications to the use of Difa® Plus if the dressing is placed upon a heavily exuding 
wound its semi-occlusive nature may cause tissue maceration by preventing the free movement of exudates away from the 
surface of the wound.
If Difa® Plus is left in position for prolonged periods of time, it can become adherent and cause tissue damage upon 
removal.
Difa® Plus should not be used with patients who are known to be hypersensitive to chlorhexidine.

Application:
1)Open the pouch and take out the product.
2)Remove the protector paper on both sides of the product and discard.
3)Handle the impregnated gauze using an aseptic technique/using a forceps.
4)Apply to the wound site
5)Cover with an absorbent secondary dressing
6)Fix using a fixation bandage or use foam dressing with adhesive border to eliminate the need for a fixation bandage.
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Tanımı: 
Difa® Plus B.P. 0,5% W/W klorheksidin asetat içeren parafinli tül yara örtüsüdür. İçerdiği klorheksidin sayesinde 
positif ve negatif bakterilere karşı antimikrobiyal etki göstermektedir.  

Özellikleri
•Tekli, soyulabilir alüminyum paketlerdedir.
•Gama ile steril edilmiştir
•Difa® Plus  pamuklu leno gazdan yapılmıştır, böylece eksudanın dışına çıkmasına izin vermektedir.

Faydaları
•Difa® Plus' ta bulunan parafin jel, yara ve tül arasında bir yüzey oluşturmaktadır. Bu jel sayesinde tül yaraya yapışmaz ve
hızlı iyileşmeyi sağlar.
•Yeni dokuyu korur ve tülün değişikliği sırasında hastanın duyduğu acının daha az olmasını sağlar.
•Leno dokunmuş gaz, eksudanın dışarı çıkmasını ve ikinci bir yara örtüsüne geçişini sağlar. Böylece yara yatağında
kurumasına izin vermez.
•İhtiyaca göre farklı ölçülerde kesilebilmektedir.

Endikasyonları
Difa® Plus yanıkların, ülserlerin, deri greftlerinin ve çeşitli travmatik yaralanmaların tedavisinde birincil yara temas 
tabakası olarak kullanılır.  Materyal ayrıca doku nakli sırasında cilt için bir transfer ortamı olarak kullanılır.
Difa® Plus sağlık profesyonellerinin yetkisi dahilinde enfeksiyonlu veya enfeksiyon riski taşıyan yaralarda kullanılır.  
Difa® Plus kuru ve serin ortamda muhafaza edilmelidir.

Kontrendikasyonları
Difa® Plus' ın ağır eksudalı yaralarda tıkama/ kapama gibi sonuçları olabilir. Bu da eksudanın dışarı çıkmasını engeller ve 
maserasyona sebep olabilir.  .
Difa® Plus eğer süresinden uzun yarada kalırsa da yaraya yapışabilir veya çıkarım sırasında cilde zarar verebilir
Difa® Plus klorheksidine karşı hassasiyeti olan hastalarda kullanılmamalıdır.  

Application:
1)Paketi açın ve ürünü çıkartın,
2)Koruyucu filmi her iki taraftan da kaldırın,
3)Ürünü bir pens yardımı ile ya da diğer aseptik tekniklerle tutunuz,
4)Yara yüzeyine uygulayınız,
5)İkinci bir yara örtüsü ile üstünü kapatınız,
6)Eğer yaraya sabitlemek istiyorsanız köpük örtüler gibi etrafı yapışkanlı bir ürünle ikinci bandajlamayı yapabilirsiniz.
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