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 Uzman 
       Güvenilir 
    Yenilikçilikçi

Yara yönetiminin her adımında sizinleyiz

ACTO® olarak uzmanlık alanlarımızda yenilikçi ve güvenilir ürünler geliştirmek için çalışıyoruz. 
Her hastanın daha kaliteli ve daha güvenli bakımı hak ettiğine inanıyoruz. Sağlık profesyonelleri  
ve hastalarla aktif iletişime geçiyor, ihtiyaçları tespit ediyoruz. İhtiyaca uygun kaliteli, güvenilir, 
yenilikçi  çözümler üretiyoruz.  

Yara bakımında biriktirdiğimiz klinik deneyim ile; Modern yara 
bakım ürünlerimiz ile birlikte, yara iyileşmesi için optimal 
çözümler sunuyoruz.
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Yara Bakım Ürünleri ve Örtüleri

Yara Bakım Ürünleri  

✜ Actolind® w Solution

✜ Actolind® w Gel

Yara Örtüleri

Hydrocolloid 

✜ Actolind® Hydrocolloid

✜ Actolind® Hydrocolloid Thin 

✜ Actolind® Hydrocolloid Foam

✜ Actolind® Hydrocolloid Plus

✜ Actolind® Plus Hydrocolloid

Foam

✜ Actolind® Foam Non Adhesive

✜ Actolind® Foam Adhesive

✜ Actolind® Plus Foam

✜ Actolind® Plus Foam Adhesive

✜ Aclind® Wound Foam 

✜ Aclind® Wound Foam Thin

Pad

✜ Aclind® Wound Pad 

✜ Actolind® Wound Pad

✜ Aclind® Wound Pad Thin 

✜ Actolind® Wound Pad -Adhesive

✜ Actolind® Wound Pad- Transparent Adhesive

Gaz Kompres

✜ Aclind® Sterile Gauze Compress

Sargı Bezi

✜ Aclind® Sterile Bandage
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Erken müdahale, uygun yara yönetimine 
rehberlik eder, zamandan ve kaynaklardan 
tasarruf sağlar.

Yara bakım süreçlerine destek olmak ve yara 
bakım standartlarını yükseltmek için bilgi ve 
tecrübelerimizi sürekli eğitimlerimiz ile
destekliyoruz. 

Ağrıyı ve sekonder  travmayı en aza indirerek, 
yara bakımını desteklemek  ve normal 
hayatınıza hızla kavuşmanız için çalışıyoruz.

Yara yönetimi zor bir süreç ve biz bu sürecin 
her aşamasında var olmak, tedaviye destek 
olmak ve süreci iyileşme ile sonlandırmak için 
yenilikçi ürünlerimizle ACTO® ailesi olarak 
yanınızdayız.

" Yaranızı önemseyin"

care for  your wound
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Ürünler için lütfen devam edin

care for  your wound
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Yaralar; görünümüne, oluş nedenine, patojen 
mikroorganizma ile kirlenme durumuna göre 
farklı biçimlerde sınıflandırılır.

Yaranın sınıflandırılması yaranın değerlendi-
rilmesini kolaylaştırır ve olası risklerin 
önceden fark edilmesini sağlar.

Başarılı bir yara tedavisi öncelikle
yarayı iyi değerlendirmekle başlar.

Eğer sistemik bir hastalık yoksa tüm yaralar 
temiz ve nemli tutulması halinde kendiliğin-
den iyileşir.

Ancak yaranın hava ile teması, kirlenmesi ve 
kuruması çeşitli mikroorganizmaların 
üremesine yol açar. Bu da akut yaraların 
kronik yaralara dönüşmesine neden olur.
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7 basamağı

Bir sürfaktan (Poloksamer) ile birlikte 
poliheksanid kullanımı yaranın temizlenme-
sinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Yara 
temizliği, kaba kirlerin, doku artıklarının ve 
mikroorganizmaların azaltılmasıyla sağlanır.

Yara iyileşmesinin başlaması için, her türlü 
kirletici madde ve patojenler yaradan uzak-
laştırılmalıdır. Poliheksanid-Poloksamer
kompleksi mükemmel bir temizleme etkisine 
sahiptir.  Canlı hücreleri  tarafından çok iyi 
tolere edilir. Modifiye edilmiş yüzey gerilimi 
nedeniyle, formülasyon sıvıların nüfuz ede-
mediği alanlara da ulaşır.

Yara bakımında sinerjistik etkileşime dayalı akıllı bir yaklaşım

Yaraların antiseptik temizliği, irrigasyonu ve bakımı

Bu şekilde en derin alanlara nüfuz ederek 
klasik antiseptiklerden çok daha güçlü etki 
sağlar. Bakteri artıkları ve atıklar diğer antisep-
tiklerin aksine yarada  kalamaz, dokuya zarar 
vermeden güvenle  yaradan uzaklaştırılır.

Actolind® w Solution ve Actolind® w Gel, 
poliheksanid poloksamer kombinasyonu 
sayesinde güçlü temizleme ve 
nemlendirme etkisine sahiptir. 

Polyhexanide        Poloxamer

1. Durum tespiti

2. Temizleme
    Actolind® 
    w Solution

5. Örtme 
Acto® Yara Örtüleri

6. Güvene Alma
    Acto® Yara Örtüleri

7. Düzenli Bakım ve 
    Değerlendirme
    Actolind® w Solution     
    Actolind® w Gel

4. Kaplama ve
    Doldurma
    Actolind® w Gel

3. Koruma
    Actolind® w Gel

Etkili bir yara yönetiminin
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w Solution 
• Uygulandığı bölgeyi temiz ve nemli tutarak yara iyileşme  
   sürecini hızlandırır
• Yaraların ve yara bakımında kullanılan bandaj, pansuman  
   ve yara dolgu maddeleri gibi tıbbi malzemelerin temizlen-    
   mesi, nemlendirilmesi ve dekontaminasyonu için uygundur
• Poliheksanid; kolonize ve infekte olmuş kronik yaralar ve  
   yanıkların bakımı için ilk seçenek aktif madde olarak sınıf-
   landırılmıştır
• Dirençli mikroorganizmalara (MRSA,VRE, MDRO) ve 
   mikotik patojenlere (Candida albicans) karşı da yüksek  
   düzeyde etkilidir 
• Dermatolojik olarak test edilmiş ve “mükemmel” olarak  
   sertifikalandırılmıştır
• Yaralardan kabukları, nekrotik dokuları ve biyofilm tabaka- 
   larını etkili bir şekilde temizler
• Yaraya yapışan pansuman malzemelerinin atravmatik  
   değişimini sağlar
• Debridmanı yapılmış ve temizlenmiş yaranın yeniden enfek- 
   siyon kapmasını önler
• Actolind® formülü tüm dünyada patentlidir
• Biyouyumludur. Güvenle kullanılır
• Granülizasyonu ve epitelizasyonu destekler
• Uzun süre güvenle kullanılabilir, alerji ve diyabet hastaları  
   tarafından iyi tolere edilir

Kullanım Alanları:

✜ Enfekte olan veya olmayan akut yaralarda (ör.: kesilme,  
   yırtılma, sıyrılma, ezilme, ısırılma, sokulma, vb. sonucu  
   oluşan travmatik yaralar veya cerrahi yaralar),
✜ Enfekte olan veya olmayan kronik yaralarda (ör.: diyabetik  
   ülserler, venöz ülserler, yatak (basınç) yaraları, vb.),
✜ Enfekte olan veya olmayan termal veya kimyasal yaralarda  
   (ör.: 1. ve 2. derece yanıklar, kimyasal yanıklar, vb.),
✜ Elektrik akımı sonucu oluşan yaralarda,
✜ Radyasyon yaralarında,
✜ Ürolojik kateterlerin giriş bölgelerinde,
✜ Peristomal cildin, fistüllerin ve apselerin bakımında,
✜ Pansuman öncesinde yara yüzeyinin temizliği ve bakımı  
    için uygundur, 
✜ Kurumuş, kontamine olmuş ve yara yüzeyine yapışmış  
    bandaj, sargı bezi, tampon ve yara doldurucu gibi matery 
    allerin antiseptik temizliği, yumuşatılması ve yara üzerinden  
    sökülmesi için uygundur.

▲
▲

Actolind® w Solution  
Yara temizleme, irrigasyon, nemlendirme ve bakım solüsyonu

Sıra No: Birim Artikel No.:

1 10*5 ml 06.6703.05

2 5*10 mm 06.6703.10

3 50 ml 06.6703.50

4 100 ml 06.6703.100

5 250 ml 06.6703.250

6 350 ml 06.6703.350

7 500 ml 06.6703.500

8 1000 ml 06.6703.1000

ORIGINAL

der m atest®

04

2014

EXCELLENT dermatest-
garantie.deMDRP

Tested.M
RSA.Effective.

VR
E.PA
TE

NTED      FORMULA

ORIGINAL

der m atest®

04

2014

EXCELLENT dermatest-
garantie.deMDRP

Tested.M
RSA.Effective.

VR
E.PA
TE

NTED      FORMULA

ORIGINAL

der m atest®

04

2014

EXCELLENT dermatest-
garantie.deMDRP

Tested.M
RSA.Effective.

VR
E.PA
TE

NTLİ       FORMÜL
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w Gel

Actolind® w Gel  
Akut, kronik ve enfekte yaralar için koruyucu nemlendirme ve bakım jeli

Sıra No: Birim Artikel No.:

1 10*5 ml 06.6803.05 M

2 5*10 ml 06.6803.10 M

3 10 ml 06.6803.10

4 30 ml 06.6803.30

5 50 ml 06.6803.50

6 100 ml 06.6803.100

• Uygulandığı bölgeyi temiz ve nemli tutarak yara iyileşme  
   sürecini hızlandırır
• Yaraların ve yara bakımında kullanılan bandaj, pansuman ve  
   yara dolgu maddeleri gibi tıbbi malzemeleri için koruyucu  
   bir nemlendirme ve bakım jelidir
• Poliheksanid; kolonize ve infekte olmuş kronik yaralar ve  
   yanıkların bakımı için ilk seçenek aktif madde olarak sınıf-
   landırılmıştır
• Dirençli mikroorganizmalara (MRSA,VRE, MDRO) ve  
   mikotik patojenlere (Candida albicans) karşı da yüksek  
   düzeyde etkilidir 
• Dermatolojik olarak test edilmiş ve “mükemmel” olarak  
   sertifikalandırılmıştır
• Yaralardan kabukları, nekrotik dokuları ve biyofilm tabaka- 
   larını etkili bir şekilde temizler
• Yaraya yapışan pansuman malzemelerinin atravmatik  
   değişimini sağlar
• Debridmanı yapılmış ve temizlenmiş yaranın yeniden enfek- 
   siyon kapmasını önler
• Actolind formülü tüm dünyada patentlidir
• Biyouyumludur. Güvenle kullanılır
• Granülizasyonu ve epitelizasyonu destekler
• Uzun süre güvenle kullanılabilir, alerji ve diyabet hastaları  
   tarafından iyi tolere edilir

Kullanım Alanları:

✜ Enfekte olan veya olmayan akut yaralarda (ör.: kesilme,  
   yırtılma, sıyrılma, ezilme, ısırılma, sokulma, vb. sonucu  
   oluşan travmatik yaralar veya cerrahi yaralar),
✜ Enfekte olan veya olmayan kronik yaralarda (ör.: diyabetik  
   ülserler, venöz ülserler, yatak (basınç) yaraları, vb.),
✜ Enfekte olan veya olmayan termal veya kimyasal yaralarda  
   (ör.: 1. ve 2. derece yanıklar, kimyasal yanıklar, vb.),
✜ Elektrik akımı sonucu oluşan yaralarda,
✜ Radyasyon yaralarında,
✜ Ürolojik kateterlerin giriş bölgelerinde,
✜ Peristomal cildin, fistüllerin ve apselerin bakımında,
✜ Bandaj, sargı bezi, kompres ve yara doldurucu gibi 
    materyallerin uygulanması öncesinde yara yüzeyinin    
    bakımı, nemlendirilmesi ve koruyucu bir tabaka ile 
    kaplanması için uygundur,
✜ Yara ve pansuman arasında bir bariyer oluşturup kuruma  
    ve yapışmanın önlenmesinde.

▲

▲
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Hydrocolloid
Actolind® Hydrocolloid, yarı geçirgen, bakteri geçir-
mez, su sızdırmaz poliüretan film destek ile katman-
landırılmış jelatinsiz hidrokolloid bir yapışkanlı yara 
örtüsüdür.

Örtü, yara eksüdalarını absorbe edince bir jel oluştu-
rarak granülasyon ve epitelizasyonu destekleyen 
nemli bir yara ortamı sağlar.  Jel oluşmu örtünün 
yaralara yapışmasını önler, böylece örtü ağrıya neden 
olmadan ve epitel dokunun granülasyonuna zarar 
vermeden çıkarılabilir.

Thin formu ince ve esnek yapısı ile farklı kullanım 
seçeneği sunar.

Kullanım Alanları: 

✜ Kısmi ve tam kalınlıktaki dermal ülserler
✜ Bası, bacak ve diyabet ülserleri
✜ Birinci ve ikinci derece yanıklar 
✜ Cilt donör bölgeleri ve deri grefti
✜ Yüzeysel yaralar/minör abrasyonlar
✜ Hassas cildin veya sürtünmeye açık olan dirsek,  
    topuk veya sakral bölge gibi alanların korunması
✜ Cildi stoma atıklarından korumak için ostomi  
    yaraları
✜ Sütür hattı koruması için postoperatif pansumanlar
✜ Bebek bezi döküntüsü

▲
▲

Actolind® Hydrocolloid 
Hydrocolloid adhesive, absorbent, waterproof wound dressing

Sıra No: Boyut (mm) Artikel No.: Sıra No: Boyut (mm) Artikel No.:

1 50*50 mm 20.6400.01 14 68*43 mm 20.6400.14

2 50*75 mm 20.6400.02 15 68*28 mm 20.6400.15

3 50*100 mm 20.6400.03 16 45x65 mm 20.6400.16

4 75*75 mm 20.6400.04 17 180*165 mm Concave 20.6400.17

5 100*100 mm 20.6400.05 18 220*220 mm Sacral 20.6400.18

6 125*125 mm 20.6400.06 19 170*170 mm Sacral 20.6400.19

7 100*200 mm 20.6400.07 20 180*1800 mm 20.6400.20

8 150*150 mm 20.6400.08 21 50*150 mm 20.6400.21

9 150*200 mm 20.6400.09 22 50*250 mm 20.6400.22

10 200*200 mm 20.6400.10 23 50*200 mm 20.6400.23

11 200*300 mm 20.6400.11 24 20*45 mm 20.6400.24

12 75*100 mm 20.6400.12 25 50*72 mm 20.6400.25

13 67*110 mm 20.6400.13 26 100*150 mm 20.6400.26
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Hydrocolloid Thin  

Actolind® Hydrocolloid Thin 
Hydrocolloid adhesive, absorbent, waterproof wound dressing

Sıra No: Boyut (mm) Artikel No.: Sıra No: Boyut (mm) Artikel No.:

1 50*50 mm 20.6410.01 14 68*43 mm 20.6410.14

2 50*75 mm 20.6410.02 15 68*28 mm 20.6410.15

3 50*100 mm 20.6410.03 16 45x65 mm 20.6410.16

4 75*75 mm 20.6410.04 17 180*165 mm Concave 20.6410.17

5 100*100 mm 20.6410.05 18 220*220 mm Sacral 20.6410.18

6 125*125 mm 20.6410.06 19 170*170 mm Sacral 20.6410.19

7 100*200 mm 20.6410.07 20 180*1800 mm 20.6410.20

8 150*150 mm 20.6410.08 21 50*150 mm 20.6410.21

9 150*200 mm 20.6410.09 22 50*250 mm 20.6410.22

10 200*200 mm 20.6410.10 23 50*200 mm 20.6410.23

11 200*300 mm 20.6410.11 24 100*150 mm 20.6410.24

12 75*100 mm 20.6410.12 25 20*45 mm 20.6410.25

13 67*110 mm 20.6410.13 26 50*72 mm 20.6410.26
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Hydrocolloid Foam
Actolind® Hydrocolloid Foam, düzenli biçimde 
dağıtılmış ve emiciliği yüksek toz içeren bir emici 
poliüretan köpük yara örtüsüdür. 

En dış katman, yarayı eksternal kontaminasyondan 
korumaya yönelik nefes alabilen, bakteri geçirmez, 
virüs geçirmez ve su sızdırmaz bir poliüretan filmdir. 

Eksüdaların emilmesiyle, köpük matrisi, pansumanın 
kolayca çıkarılmasına imkan tanıyan yumuşak bir jel 
oluşturur. 

Hidrokolloid katman ile yara eksüdalarını absorbe 
edince bir jel oluşturarak granülasyon ve epite-
lizasyonu destekleyen nemli bir yara ortamı sağlar.  
Jel oluşumu pansumanın yaralara yapışmasını önler, 
böylece pansuman ağrıya neden olmadan ve epitel 
dokunun granülasyonuna zarar vermeden çıkarılabilir.

Kullanım Alanları: 

✜ Orta ila yoğun eksüda içeren kronik veya  
    akut yaralarda
✜ Bası ülserleri, venöz bacak ülserleri ve diyabetik  
    ayak ülserleri
✜ Cerrahi yaralar, donör bölgeleri, travmatik yaralar,  
    malign yaralar, greft bölgeleri
✜ Birinci ve ikinci derece yanıklar
✜ Kompresyon bandajlama altında 

1. Nefes alabilen poliüretan film

2. Poliüretan köpük tabaka

3. Hidrokolloid katman

4. Serbest bırakma katmanı

▲
▲

Actolind® Hydrocolloid Foam 
Highly retentive hydrocolloid backed foam dressing

Sıra No: Boyut (mm) Artikel No.:

1 65*65 mm Tracheostomy 20.6460.01

2 60*80 mm Tacheostomy 20.6460.02

3 80*90 mm Tracheostomy 20.6460.03

4 75*75 mm 20.6460.04

5 100*100 mm 20.6460.05

6 100*150 mm 20.6460.06

7 100*200 mm 20.6460.07

8 150*150 mm 20.6460.08

9 150*200 mm 20.6460.09

10 200*200 mm 20.6460.10

1 2 3 4
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Actolind® Hydrocolloid Plus 
Highly retentive hydrocolloid backed foam dressing

Sıra No: Boyut (mm) Artikel No.:

1 75*75 mm 20.6420.01

2 100*100 mm 20.6420.02

3 125*125 mm 20.6420.03

4 100*200 mm 20.6420.04

5 150*150 mm 20.6420.05

6 180*180 mm 20.6420.06

7 45*45 mm 20.6420.07

8 68*43 mm 20.6420.08

9 180*165 mm Concave 20.6420.09

10 220*220 mm Sacral 20.6420.10

11 170*170 mm Sacral 20.6420.11

12 22*35 mm 20.6420.12

13 26*65 mm 20.6420.13

14 30*70 mm 20.6420.14

15 60*100 mm 20.6420.15

16 75*100 mm 20.6420.16

17 200*200 mm 20.6420.17

Hydrocolloid Plus
Actolind® Hydrocolloid Plus, yarı geçirgen, bak-
teri geçirmez, su sızdırmaz poliüretan film destek ile 
katmanlandırılmış jelatinsiz hidrokolloid bir yapışkanlı 
yara örtüsüdür. Örtü, yara eksüdalarını absorbe ed-
ince bir jel oluşturarak granülasyon ve epitelizasyonu 
destekleyen nemli bir yara ortamı sağlar.  

Jel oluşumu örtünün yaralara yapışmasını önler, 
böylece örtünün ağrıya neden olmadan ve epitel do-
kunun granülasyonuna zarar vermeden çıkarılabilir.
En dış katman, yarayı eksternal kontaminasyondan 
korumaya yönelik nefes alabilen, bakteri geçirmez, 
virüs geçirmez ve su sızdırmaz bir poliüretan filmdir.

Kullanım Alanları: 

✜ Kısmi ve tam kalınlıktaki dermal ülserler
✜ Bası, bacak ve diyabet ülserleri
✜ Birinci ve ikinci derece yanıklar 
✜ Cilt donör bölgeleri ve deri grefti
✜ Yüzeysel yaralar/minör abrasyonlar
✜ Hassas cildin veya sürtünmeye açık olan dirsek,  
    topuk veya sakral bölge gibi alanların korunması
✜ Cildi stoma atıklarından korumak için ostomi  
    yaraları
✜ Sütür hattı koruması için postoperatif pansumanlar
✜ Bebek bezi döküntüsü

▲

▲
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Plus Hydrocolloid
Actolind® Plus Hydrocolloid hidrokolloidden 
yapılmış ince ve esnek bir yara örtüsüdür. Kendinden 
yapışkanlıdır, yara yüzeyine uygulanması ve çıkarıl-
ması kolaydır. 

Actolind® Plus Hydrocolloid, yüzeysel ve orta 
düzeyde eksüdalı yaraların tedavisi için uygundur. 
Tipik bir kuru duruma kıyasla nemli bir yara ortamı 
sağlarken yaranın iyileşmesine teşvik eder ve yara 
bölgesindeki eksüdaları emer.

Endikasyonları:

✜ Basınç ülserleri
✜ Bacak ülserleri
✜ Diyabetik ülserler
✜ Travmatik yaralar
✜ Yaralanma
✜ Donör ve greft alanları
✜ Yanıklar
✜ Ameliyat sonrası yaralar
✜ Açık cerrahi yaralar
✜ Venöz staz ülserleri
✜ Akut yaralar
✜ Cilt yırtılmaları

▲
▲

Actolind® Plus Hydrocolloid 
Highly retentive hydrocolloid backed foam dressing

Sıra No: Boyut (cm) (Width x Length x Thickness) Artikel No.:

1 5 cm*10 cm*0,03 cm 20.6651.01

2 10 cm*10 cm*0,03 cm 20.6651.02
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Actolind® Foam Non Adhesive 
Highly retentive foam dressing

Sıra No: Boyut (mm) Artikel No.:

1 65*65 mm 20.6330.01

2 60*80 mm 20.6330.02

3 80*90 mm 20.6330.03

4 75*75 mm 20.6330.04

5 100*100 mm 20.6330.05

6 100*150 mm 20.6330.06

7 100*200 mm 20.6330.07

8 150*150 mm 20.6330.08

9 150*200 mm 20.6330.09

10 200*200 mm 20.6330.10

11 200*300 mm 20.6330.11

12 20*300 mm 20.6330.12

Foam Non Adhesive
Actolind® Foam Non Adhesive düzenli biçimde 
dağıtılmış ve emiciliği yüksek toz içeren bir emici 
poliüretan köpük yara örtüsüdür. 

En dış katman, yarayı eksternal kontaminasyondan 
korumaya yönelik nefes alabilen, bakteri geçirmez, 
virüs geçirmez ve su sızdırmaz bir poliüretan filmdir. 
Eksüdaların emilmesiyle, köpük matriksi, örtünün 
kolayca çıkarılmasına imkan tanıyan yumuşak bir jel 
oluşturur.

Kullanım Alanları: 

✜ Orta ila yoğun eksüda içeren kronik veya
    akut yaralarda
✜ Bası ülserleri, venöz bacak ülserleri ve diyabetik   
    ayak ülserleri
✜ Cerrahi yaralar, donör bölgeleri, travmatik yaralar,  
    malign yaralar, greft bölgeleri
✜ Birinci ve ikinci derece yanıklar
✜ Kompresyon bandajlama altında 

▲

▲

1. Nefes alabilen poliüretan film

2. Poliüretan köpük tabaka

1 2
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Actolind® Foam Adhesive  
Highly retentive foam dressing with adhesive border

Sıra No: Boyut (mm) Artikel No.:

1 75*75 mm 20.6340.01

2 100*100 mm 20.6340.02

3 100*150 mm 20.6340.03

4 100*200 mm 20.6340.04

5 150*150 mm 20.6340.05

6 150*200 mm 20.6340.06

7 200*200 mm 20.6340.07

8 180*165 mm 20.6340.08

9 220*220 mm Sacral 20.6340.09

Foam Adhesive
Actolind® Foam Adhesive, düzenli biçimde 
dağıtılmış ve emiciliği yüksek toz içeren bir emici 
poliüretan köpük yara örtüsüdür.

En dış katman, yarayı eksternal kontaminasyondan 
korumaya yönelik nefes alabilen, bakteri geçirmez, 
virüs geçirmez ve su sızdırmaz bir poliüretan filmdir. 
Eksüdaların emilmesiyle, köpük matriksi, örtünün 
kolayca çıkarılmasına imkan tanıyan yumuşak bir jel 
oluşturur. 

Non-Adhesive formundan farklı olarak yapışkan 
kenarlıkları sayesinde ikincil bir örtü kullanımına gerek 
olmadan kullanılabilir.

Kullanım Alanları: 

✜ Orta ila yoğun eksüda içeren kronik veya 
    akut yaralarda
✜ Bası ülserleri, venöz bacak ülserleri ve diyabetik  
    ayak ülserleri
✜ Cerrahi yaralar, donör bölgeleri, travmatik yaralar,  
    malign yaralar, greft bölgeleri
✜ Birinci ve ikinci derece yanıklar
✜ Kompresyon bandajlama altında 

▲
▲

1. Sırt tabakası 

2. Yapışkan kenarlık

3. Poliüretan köpük 

4. Delikli poliüretan film

5. Serbest bırakma katmanı

1 2 3 4 5
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Plus Foam
Actolind® Plus Foam, poliüretandan yapılmış 
hidrofilik yara örtüsüdür.  Actolind® Plus Foam, orta 
ve şiddetli eksüdalı yaraların tedavisi için uygundur. 

Actolind® Plus Foam, tipik bir kuru duruma kıyasla, 
nemli bir yara ortamı sağlarken, yaranın iyileşmesini 
teşvik eder ve yara bölgesindeki eksüdaları emer. 

Actolind® Plus Foam, cilde nefes aldırmak ve cildi 
bakteri istilalarından ve kontaminasyonlarından 
korumak için orta düzeyde MVTR (Nem Buharı İletim 
Oranı) sağlar.  

Kullanım Alanları:

✜ Basınç ülserleri
✜ Bacak ülserleri
✜ Diyabetik ülserler
✜ Travmatik yaralar
✜ Yaralanma
✜ Donör ve greft alanları
✜ Yanıklar
✜ Ameliyat sonrası yaralar
✜ Açık cerrahi yaralar
✜ Venöz staz ülserleri
✜ Akut Yaralar
✜ Cilt Yırtıkları
✜ Dermatolojik bozukluklar

▲

▲

Actolind® Plus Foam  
Highly retentive foam dressing

Sıra No:
Boyut (cm) 

(Width x Length x Thickness)
Artikel No.:

1 10 cm*10 cm*0,5 cm 20.6641.01

2 10 cm*20 cm*0,5 cm 20.6641.02

3 20 cm*20 cm*0,5 cm 20.6641.03

4 35 cm*50 cm*0,5 cm 20.6641.04

Actolind® Plus Foam Thin  
Highly retentive foam dressing

Sıra No:
Boyut (cm) 

(Width x Length x Thickness)
Artikel No.:

1 10 cm*10 cm*0,2 cm 20.6671.01
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Plus Foam Adhesive
Actolind® Plus Foam Adhesive, poliüretandan 
yapılmış hidrofilik yara örtüsüdür.  Actolind® Plus 
Foam Adhesive, temas katmanının üzerine silikon 
bazlı yapışkan ile kaplanmıştır, bu da daha az cilt 
tahrişi sağlar. 

Actolind® Plus Foam Adhesive, orta ve şiddetli 
eksüdalı yaraların tedavisi için uygundur. Tipik bir 
kuru duruma kıyasla nemli bir yara ortamı sağlarken 
yaranın iyileşmesine teşvik eder ve yara bölgesindeki 
eksüdaları emer. Actolind® Plus Foam Adhesive, 
cilde nefes aldırmak ve cildi bakteri istilalarından ve 
kontaminasyonlarından korumak için orta düzeyde 
MVTR (Nem Buharı İletim Oranı) sağlar.

Kullanım Alanları:

✜ Ülser (venöz, arteial, diyabetik) 
✜ Basınç yaraları 
✜ Küçük yaralar 
✜ Donör bölgeleri (hemostaz elde edildikten sonra)
✜ Granülasyon yaralar 
✜ Cerrahi insizyonlar
✜ Cerrahi eksizyonlar

▲
▲

Actolind® Plus Foam Adhesive  
Highly retentive foam dressing with adhesive border

Sıra No: Boyut (cm) Artikel No.:

1 10*10 cm 20.6661.01
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Wound Foam 
Aclind® Wound Foam, düzenli biçimde dağıtılmış ve 
emiciliği yüksek toz içeren bir emici poliüretan köpük 
yara örtüsüdür.

En dış katman, yarayı eksternal kontaminasyondan 
korumaya yönelik nefes alabilen, bakteri geçirmez, 
virüs geçirmez ve su sızdırmaz bir poliüretan filmdir. 
Eksüdaların emilmesiyle, köpük matriksi, örtünün 
kolayca çıkarılmasına imkan tanıyan yumuşak bir jel 
oluşturur.

Thin formu ince yapısı ile farklı kullanım seçeneği 
sunar.

Kullanım Alanları: 

✜ Orta ila yoğun eksüda içeren kronik veya 
    akut yaralarda
✜ Bası ülserleri, venöz bacak ülserleri ve diyabetik  
    ayak ülserleri
✜ Cerrahi yaralar, donör bölgeleri, travmatik yaralar,  
    malign yaralar, greft bölgeleri
✜ Birinci ve ikinci derece yanıklar
✜ Kompresyon bandajlama altında 

▲

▲

Aclind® Wound Foam  
Highly retentive foam dressing

Sıra No: Boyut (mm) Artikel No.:

1 50*50 mm 20.6210.01

2 60*80 mm 20.6210.02

3 80*90 mm 20.6210.03

4 75*75 mm 20.6210.04

5 100*100 mm 20.6210.05

6 100*150 mm 20.6210.06

7 100*200 mm 20.6210.07

8 150*150 mm 20.6210.08

9 150*200 mm 20.6210.09

10 200*200 mm 20.6210.10

11 200*300 mm 20.6210.11

12 20*300 mm 20.6210.12

Aclind® Wound Foam Thin 
Highly retentive foam dressing

Sıra No: Boyut (mm) Artikel No.:

1 50*50 mm 20.6220.01

2 60*80mm 20.6220.02

3 80*90mm 20.6220.03

4 75*75mm 20.6220.04

5 100*100mm 20.6220.05

6 100*150mm 20.6220.06

7 100*200mm 20.6220.07

8 150*150mm 20.6220.08

9 150*200mm 20.6220.09

10 200*200mm 20.6220.10

11 200*300mm 20.6220.11

12 20*300mm 20.6220.12
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Aclind® Wound Pad, yüksek oranda emici hidroaktif 
liflerinden üretilmiş steril dokuma olmayan bir yara 
örtüsüdür. 

Yara eksudasıyla temas halindeyken, nemli yara 
iyileşmesini sağlayan bir jele dönüşür ve değişim 
esnasında sargının çıkartılmasını kolaylaştırır. 

Exufiber yara eksudasını emer ve muhafaza eder.

Thin formu ince ve esnek yapısı ile farklı kullanım 
seçeneği sunar. 

Kullanım Alanları: 

Aclind® Wound Pad geniş çaptaki eksudasyonlu 
yaralarda kullanılmak için tasarlanmıştır.

✜ Bacak ve ayak ülserleri
✜ Basınç ülserleri
✜ Kısmi kalınlıkta yanıklar
✜ Ameliyat yaraları
✜ Donör bölgeleri
✜ Kötü huylu yaralar

▲
▲

Wound Pad

Aclind® Wound Pad  
Highly retentive wound dressing

Sıra No: Boyut (mm) Artikel No.:

1 50*50 mm 20.6190.01

2 60*80 mm 20.6190.02

3 80*90 mm 20.6190.03

4 75*75 mm 20.6190.04

5 100*100 mm 20.6190.05

6 100*150 mm 20.6190.06

7 100*200 mm 20.6190.07

8 150*150 mm 20.6190.08

9 150*200 mm 20.6190.09

10 200*200 mm 20.6190.10

11 200*300 mm 20.6190.11

12 20*300 mm 20.6190.12

Aclind® Wound Pad Thin 
Highly retentive wound dressing

Sıra No: Boyut (mm) Artikel No.:

1 50*50 mm 20.6200.01

2 60*80 mm 20.6200.02

3 80*90 mm 20.6200.03

4 75*75 mm 20.6200.04

5 100*100 mm 20.6200.05

6 100*150 mm 20.6200.06

7 100*200 mm 20.6200.07

8 150*150 mm 20.6200.08

9 150*200 mm 20.6200.09

10 200*200 mm 20.6200.10

11 200*300 mm 20.6200.11

12 20*300 mm 20.6200.12
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Actolind® Wound Pad 
Sterile low adherent wound dressing

Sıra No: Boyut (mm) Artikel No.:

1 50*50 mm 20.6490.01

2 50*75 mm 20.6490.02

3 75*100 mm 20.6490.03

4 75*150 mm 20.6490.04

5 100*100 mm 20.6490.05

6 100*150 mm 20.6490.06

Wound Pad
Gözenekli dokumasız (non-woven) kumaştan 
yapılmış hipoalerjinik ve steril bir yara pedidir. 
Gözenekli yapısı cilt nemini geçirir ve cildin hava 
almasını sağlar. 

Actolind® Wound Pad kanı ve atık maddeleri absor-
be eder; yara yüzeyinde yumuşak bir bariyer sağla-
yarak dış etkenlere karşı korur. Yaraya yapışmaz, 
çıkarılması kolaydır.

▲
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Wound Pad -Adhesive

Actolind® Wound Pad -Adhesive  
Highly retentive wound dressing

Sıra No: Boyut (mm) Artikel No.:

1 5*7,5 cm 20.6751.01

2 10*10 cm 20.6751.02

3 10*15 cm 20.6751.03

4 10*20 cm 20.6751.04

5 10*25 cm 20.6751.05

6 10*30 cm 20.6751.06

Actolind® Wound Pad-Adhesive, steril yara pedi 
gözenekli, elastik dokumasız (nonwoven) kumaştan 
yapılmış, hipoalerjenik steril tıbbi flasterdir.

Gözenekli yapısı cilt nemini geçirir ve cildin hava 
almasını sağlar. 

Suya dirençli olduğu için, yarayı neme, ıslanmaya 
karşı korur. 

Hipoalerjenik yapışkanı cildi tahriş etmez. Pad yaraya 
yapışmaz, çıkarılması kolaydır. 

Röntgen ışınlarını geçirgendir, çıkarılmadan röntgen 
çekilebilir. 

▲
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Wound Pad- Transparent Adhesive

Actolind® Wound Pad-Transparent Adhesive    
Highly retentive wound dressing

Sıra No: Boyut (mm) Artikel No.:

1 5*7,5 mm 20.6761.01

2 10*10 mm 20.6761.02

3 10*15 mm 20.6761.03

4 10*20 mm 20.6761.04

5 10*25 mm 20.6761.05

6 10*30 mm 20.6761.06

Actolind® Wound Pad-Transparent Adhesive, 
şeffaf ince poliüretan film tabakadan yapılmış steril 
tıbbi flasterdir. 

Hipoalerjenik yapışkanı cildi tahriş etmez. Pad yaraya 
yapışmaz, çıkarılması kolaydır.

Oksijen ve nem buharı alışverişini sağlar. Su ve sıvı 
geçirmez. 

Dışardan gelen toz, toprak gibi yabancı maddelerin 
gelmesini engeller. 

Şeffaf olmasından dolayı kolay cilt ve yara gözlem-
lenmesini sağlar. 

Vücut hatlarına kolayca uyum sağlar ve vücut ile 
hareket ederek kullanım süresini uzatır. 

▲
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Sterile Gauze Compress

Aclind® Sterile Gauze Compress  
Highly retentive foam dressing

Sıra No: Boyut (mm) Artikel No.:

1 7,5*7,5 cm 4 katlı 
20.6170.10

 
20.6170.25

2 30*40 cm 2 katlı 20.6170.05

Yaranın temizliği ve steril olarak kapatılması için 
kullanılır. Hızlı ve yüksek emiciliği sayesinde yaranın 
iyileşmesi için gerekli ortamı sağlar.

Cerrahi operasyonlarda (merkezi sinir sistemi, 
merkezi kalp ve dolaşım sistemi hariç] ve pansuman-
larda kanı ve diğer salgıları emmek, temizlemek ve 
tamponlamak için kullanılır. 

Operasyon sonrası yaraları temizlemek, doku 
üzerindeki kanı tampon etmek, açık yara bakımı ve 
tedavisi, doku sıvılarının yaradan uzaklaştırılması, 
tedavi ve pansuman sonrası yaralı bölgenin 
korunması amacı ile kullanılabilir. 

▲
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Sterile Bandage

Aclind® Sterile Bandage  
Highly retentive foam dressing

Sıra No: Boyut (mm) Artikel No.:

1 4cm*4m 20.6180.01

2 6cm*4m 20.6180.02

3 8cm*4m 20.6180.03

4 10cm*4m 20.6180.04

5 12cm*4m 20.6180.05

6 15cm*4m 20.6180.06

7 20cm*4m 20.6180.07

Aclind® Steril Sargı Bezi, hafif bası gerektiren 
durumlarda ve her türlü pansuman malzemesini yara 
üzerine sabitlemek için kullanılır. 

Kırıklarda, bölgenin tespiti ve hareketsizliğini sağla-
mak için yardımcı malzeme olarak, yarayı dış 
etkenlerden korumak, kol ve bacaklardaki kanamaları 
durdurmak ve şişlikleri önlemek amacıyla da kullanılır.

▲



KULLANIM TABLOSU
ACTO® markalı örtüler çeşitli yara türleri ile kullanılabilir. 

Yara örtüleri kullanımından önce yaranın Actolind® w Solution ve 
Actolind® w Gel kullanılarak temizlenmesi, nemlenmesi ve korunması 
sağlanarak iyileşme süreci hızlandırılabilir.

TR/

ACTOLIND w SOLUTION / w GEL
VERSİYONU Actolind®  

w Solution Actolind® w Gel
Actolind®  

Hydrocolloid 
/ Thin

Actolind®  
Hydrocolloid Foam

Actolind® 
Hydrocolloid Plus

Actolind®  
Plus Hydrocolloid

Actolind®  
Foam Non  
Adhesive

Actolind®  
Foam Adhesive

Actolind®  
Plus Foam 

Actolind®  
Plus Foam  
Adhesive 

Aclind®  
Wound Foam / 

Thin 

Aclind®  
Wound Pad /Thin

Actolind®  
Wound Pad

Actolind®  
Wound Pad - 

Adhesive

Actolind®  
Wound Pad-  
Transparent  

Adhesive

Aclind®  
Gauze Compress

Aclind®  
Sterile 

Bandage

 

Akut Yaralar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Travmatik Yaralar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Cerrahi Yaralar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Bası Ülserleri ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Diyabetik Ayak 
Ülserleri ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Venöz Bacak Ülserleri ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ostomi Yaraları ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Yanıklar  
(Birinci ve İkinci 

Derece)
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Cilt Donör Bölgeleri 
ve Deri Grefti ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Kompresyon  
Bandajlama ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ 

❖

Mantar/Bakteri 
Enfeksiyonu ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

❖ İkincil sabitleme ve kapama için kullanılır. 

Yarayı Actolind® w Solution ile temizleyin. Yaranın nemli kalması ve koruyucu tabaka oluşması için Actolind® w Gel sürün. Endikasyona göre uygun örtüyü tablodan seçerek yara üzerine uygulayın. Detaylı bilgi için kullanım talimatına bakın.



Actolind®  
w Solution Actolind® w Gel

Actolind®  
Hydrocolloid 

/ Thin

Actolind®  
Hydrocolloid Foam

Actolind® 
Hydrocolloid Plus

Actolind®  
Plus Hydrocolloid

Actolind®  
Foam Non  
Adhesive

Actolind®  
Foam Adhesive

Actolind®  
Plus Foam 

Actolind®  
Plus Foam  
Adhesive 

Aclind®  
Wound Foam / 

Thin 

Aclind®  
Wound Pad /Thin

Actolind®  
Wound Pad

Actolind®  
Wound Pad - 

Adhesive

Actolind®  
Wound Pad-  
Transparent  

Adhesive

Aclind®  
Gauze Compress

Aclind®  
Sterile 

Bandage

 

Akut Yaralar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Travmatik Yaralar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Cerrahi Yaralar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Bası Ülserleri ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Diyabetik Ayak 
Ülserleri ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Venöz Bacak Ülserleri ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ostomi Yaraları ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Yanıklar  
(Birinci ve İkinci 

Derece)
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Cilt Donör Bölgeleri 
ve Deri Grefti ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Kompresyon  
Bandajlama ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ 

❖

Mantar/Bakteri 
Enfeksiyonu ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

❖ İkincil sabitleme ve kapama için kullanılır. 

Yarayı Actolind® w Solution ile temizleyin. Yaranın nemli kalması ve koruyucu tabaka oluşması için Actolind® w Gel sürün. Endikasyona göre uygun örtüyü tablodan seçerek yara üzerine uygulayın. Detaylı bilgi için kullanım talimatına bakın.
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