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Cavidagel® Yanık Yara Ortüsü 

Tanımı: Yanık vakalannda acil durum için kullanılan su bazlı yara örtüsüdür. Köpük veya nonwoven üzerine 
Cavidagel emdirişmiş yara örtüsü içeriği aktif bileşenler, ilaç veya lateks içermemekte, ve steril olarak 
üretilmektedir. 

Özellikleri/ Faydaları: 

• Anında soğutma etkisi sağlar
• Yanık bölgesini sararak ve koruyarak, kontaminasyonu engeller
• Su bazlıdır, suyun çözülebilir formülasyonu ile su veya tuz ile hızlıca durulama sağlar
• Bakteriyostatiktir, serbest ortamda kirlenmeye karşın sterildir
• Travma ve cilt talırişini en düşük seviyeye indirir
• Yaranın iyileşmesi için nem sağlar, soğuk tutar ve yatıştırır
• Yapışmaz ve toksik değildir
• Kullanımı kolaydır
• Lateks içermez ve sterildir

Endikasyonları: 

• Birinci ve ikinci derece yanıklarda
• Travma ve cilt hasarını minimize etmede
• Yaranın iyileşmesi için nemli ortamı sağlamada, serin tutma ve yatıştırmada
• Yapışkansızdır ve toksik değildir

Kontrendikasyonları: tüm yalın yanıklarda 

Kullanışı: 

• Serum fizyolojik ya da temiz su ile yarayı hafifçe temizleyiniz

• Paketi açın ve ürünü çıkartın
• Yaralı veya yanık bölgeye uygulayın
• Y apışkansız bir bandaj ile sabitleyin

Önemli: 
• Yara üzerine merhem, yağ, kuru yara örtüsü gibi ürün kullanmayın; Cavidagel Yanık Yara

Örtüsü tek başına kullanılmalıdır. Yarayı rahatlatır, kontaminasyonu önler, soğutma etkisi
verir ve yaranın iyileşmesine yardımcı olur.

• Tekrar kullanılmamalıdır, tek kullanımlıtır.
• Paket yırtık veya açıksa, tekrar steril edilmemelidir.

Steril, tekli paketlerde ve farklı ebatlarda temin edilmektedir. 
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Cavidagel
® 

burn dressing 

• Yanığı suyla yıkayın
•Pansuman uygulayın• Paketi açın

• Pansumanı çıkarın

Cavldagel bum dresslng cm 

Cavi bum 2550 2.5x50cm 

Cavi bum 5050 5x5cm 

Cavi bum 5015 5x15cm 

Cavi bum 1010 10x10 cm 

Cavi bum 1040 10x40 cm 

Cavi bum 2020 20x20 cm 

Cavi bum 2045 (Face maskı 20x45cm 

Cavi bum 3040 30x40 cm 

Cavi bum 3040 (Face maskı 30x40 cm 

Cavi bum 4060 40x60 cm 

Cavi bum 2055 20x55cm 

Cavi bum 9176 91x76cm 
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lnch 
1"x20" 

2"x2" 

2"x 6" 

4" x 4" 

4" x 16" 

8" x 8" 

B"x 18" 

12" X 16" 

12" X 16" 
16" x 24" 

8• X 22• 

3513h X 3f�' 

•Emici olmayan bandajla 
sabitleyin

Pleces/Box Boxes/Case 
5 24 

5 24 

5 24 

5 24 

3 24 

3 24 

3 24 

3 24 

5 24 

3 24 

5 24 

2 24 
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