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®SilverStream  היפרטונית, עם תכונות הידרוג'ל וריח נעים, לשמירת והוספת לחות   א תמיסת בופריה

היא תמיסה צלולה, חסרת צבע, המוגנת מזיהום חיידקי על ידי ריכוז    SilverStream®וטיפול בפצעים.  
 מ"ל. 500 -מ"ל ו 250מ"ל,  100נמוך של יוני כסף. היא מסופקת בבקבוקים של 

 
 

 לשימוש:   ת שימוש יעודי והתוויו
®SilverStream    מיועדת לשימוש תחת השגחה של מטפל רפואי מקצועי לטיפול ולחלוח של פצעים כמו

(, כיבי סוכרת ברגלים, פצעים לאחר ניתוח, כוויות  Stasis ulcers, כיבי עמדון )I-IVפצעי לחץ בדרגות  
 , חתכים, שריטות וגירויי עור קלים.המדרגה ראשונה ושניי

 
 

 הוראות שימוש כלליות: 
®SilverStream    מיועדת לטיפול ולחלוח על ידי מזיגה של תמיסת®SilverStream    ישירות מהבקבוק - 

על הפצע בעזרת בקבוק ספריי, השמה עם התקן המיועד   שימוש,  נורהבאמצעות מזרק פלסטי או במזרק  
 גזה / תחבושת או ספוג.הפד/  הרטבתלאפשר שטיפה או על ידי  

 די יום, לפי הוראת הרופא.שים /י פעם אחת עד פעמיים מ
 

 ~(.psi 10)לחץ השמה של  G19יושם בעזרת מחט  SilverStream®הפצע ניתן לניקוי אם  הערה:
 

 

 אזהרות והתראות: 
 . המנע ממגע עם העיניים. לשימוש חיצוני בלבד •

 השתמש/י רק בבקבוק שלא ניזוק. •

 של רגישות יתר לאחד מהמרכיבים.  העם היסטורי מטופליםאל תשתמש/י ב •

 הפסק/י השימוש אם מתפתח גירוי.  •

 הימנע/י משימוש  בתמיסה עכורה או בעלת צבע.  •

הגן/י על הבקבוק ממגע ישיר עם הפצע. בקבוקים שבאו במגע ישיר עם הפצע יש להשמיד לאחר   •
 השימוש.

 לשימוש בחולה אחד בלבד. •

שלו   • והפתח  השימוש  לאחר  מיד  נסגר  הבקבוק  חוזר  אם  שימוש  להשתמש  ניתן  מזיהום,  מוגן 
 ימים מפתיחת הבקבוק לראשונה.  28בתמיסה תוך 

 מעלות צלזיוס.  30של עד אחסן את התמיסה בטמפ'   •

 בקבוק ריק ניתן לזרוק לפח האשפה. בקבוק שמכיל תמיסה חייב להיות מסולק לאתר המתאים. •

 שעות.  24בתוך  SilverStream®מ"ל של תמיסת  700י יותר מ \אל תשים •
 

 מרכיבים:
 (w/v)  0.01%  (, טריס, מנתול וכסף ניטרטי20מים מטוהרים, גליצרול )גליצרין(, סורביטן מונולאורט )טווין  

 

 

מכילה   אריזה  עשרכל  של  12)  שניים  בקבוקים  או    250(  או    500מ"ל  וארבעה  מ"ל  ( 24)עשרים 
 מ"ל ועלון הוראות שימוש המהווה חלק מתווית הבקבוק.  100בקבוקים של 
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 סמלים: 
 : SilverStream®להלן תיאור הסמלים הגרפיים המופיעים על תוית 
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 משרדי הנהלה ראשית 
 

 בע"מ סילברסטרים מדיקל

 )שם חברה הקודם: אנזיסרג' בע"מ( 

 513160986ח.פ.  

 , קסריה11הזהב חוף 

 , ישראל3089900

 03-919-4334טלפון:  

 info@silverstreammed.comדואר אלקטורני: 

www.silverstreammed.com 
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