
  

 

™Dermaden 

 
 על המשחה. תמציתייש לקרוא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש במשחה. עלון זה מכיל מידע 

הינה משחה בטוחה, היפואלרגנית, המבוססת על חומרים טבעיים בלבד ומדורגת כאביזר  ™דרמדן
 ללא כל אזהרות. במידה וישנן שאלות נוספות יש לפנות לרוקח או לרופא המטפל.רפואי 

 
 ?(:מיועד התכשיר מאפייני המשחה )למה .1

 
לרבות פצעי לחץ, פצעים סוכרתיים, כוויות  ;הינה משחה המיועדת לסייע בטיפול בפצעים ™דרמדן

פוספוליפידים בשכבה כפולה ומכילה משתייכת לקבוצת ממברנות חלבוניות מסוג  ™דרמדןונמקים. 
 מערכות התומכות בטיפול והחלמה של פצעים במספר מנגנונים. 5

 המשחה מסייעת בטיפול ובריפוי הפצעים במספר דרכים:
 
 מפני חיידקים  מגנהומנטרלת  - 
 שומרת על ניקיון הפצע ועל סביבה לחה - 
 הירבאופן ממפחיתה כאב  - 
 פצעים פתוחים מבלי להותיר צלקות מאחה וסוגרת בצורה מהירה - 
 מזרזת החלמה מהירה ומגנה על שולי הפצע - 
 כירורגיתמסירה רקמת נמק ללא התערבות  - 
 מפחיתה את ריח הפצע שמקורו מחיידקים - 

 
 . עקרון הפעולה של המשחה:2
 

המשחה פועלת באופן מהיר להקלת כאבים, להוצאת הפרשות מהפצע ופועלת לניקוי הפצע 
דקים. במהלך תהליך הריפוי והוצאת הפרשות, איזור הפצע עלול להתנפח ולהאדים עד אשר כלל מחיי

 חלק מתהליך ההחלמה םעלולים להופיע על גבי הגאזה והינההפרשות יפונו מהפצע. סימני הפרשה 
 של הפצע.  הטבעי

 
 לעיל(*** שמצוין***אין מדובר בתרופה והמוצר מיועד לסייע בטיפול בפצעים )כפי 

 
 . הרכב:3
 

 ,Purified Water, Bees wax, Carnuaba wax, Glycerin, Sorbitol, Lauric acid מכילה: ™דרמדן
Glyceryl oleate, Myristic acid, Strearic acid, Propylene Glycol, Sodium Polyacrylate & 

Ethylhexyl Stearate & Trideceth-6, Potassium Hydroxide, Lysine hcl, Glycine, Histidine, 
Argnin, Fructose, Phenoxyethanol 

 
 
 . אזהרות מיוחדות לפני השימוש במשחה:4
 

 המשחה איננה מיועדת למטופלים עם רגישויות ו/או אלרגיות לאחד ממרכיבי המשחה.
 אם אתה רגיש למזון כלשהו או למשחה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני השימוש במשחה.

 להשתמש במשחה למטרה שונה מזו שלשמה נרשמה.אין 
 אין לערבב עם משחות אחרות.

 
 בהקדם.אם תוך מספר ימים לא חל שיפור במצב או אף חלה הרעה, יש לפנות לרופא 

  
 . כיצד להשתמש במשחה?5
 

 .כאביםהשימוש במשחה על פצעים נעשה באופן פשוט, קל ונטול 
 ובהתאם להוראות השימוש.שלוש ביום -פעמיים יש למרוח את המשחה

 



  

 

 הוראות השימוש:
 

 :לטיפול בפצעים
 

 (25-30C˚)  יש לנקות ולשטוף את הפצע במים פושרים •
 דקות 10לייבוש באוויר במשך כ  יש לייבש את הפצע באמצעות גזה רכה או להשאירו •
 יש למרוח את הפצע בשכבה עבה של משחה ולכסות את כל פני הפצע במשחה •
יש לכסות במשחה גם את שולי הפצע, במידה ולפצע יש עומק, יש למלא במידה והפצע שטחי  •

 את כל עומק הפצע במשחה, ללא אזור השוליים
פעמים ביום ובהדרגתיות ניתן לרדת לפעם  2-3להשגת אפקט מירבי, יש לחזור על הפעולה כ  •

 ביום
 

 :ניתן לכסות את הפצע באמצעות גאזה
 

 או גאזה פרפין מקובעת ע״י תחבושת לא דביקהפצעים יבשים: פילם שקוף )פוליוריתן(  •
פצעים מפרישים בצורה קלה: גזה מבד לא ארוג, מקובעת על ידי תחבושת לא דביקה או סרט  •

 דביק היפו אלרגני
דביקה  פצעים מפרישים בצורה בינונית: גאזה סופגת לא דביקה מקובעת על ידי תחבושת לא •

 או סרט דביק היפו אלרגני
 בה חדשה, יש לוודא החלפת התחבושת/גאזה בתחבושת חדשהלאחר כל מריחת שכ •

 
 :לטיפול בנמקים

 
 (25-30C˚)  יש לנקות ולשטוף את אזור הנמק במים פושרים •
 יש לייבש את אזור הנמק באמצעות גזה רכה •
 יש למרוח אזור הנמק בשכבה עבה של משחה, כולל אזור השוליים שמסביבו •
גאזה, -פעמים ביום לפי מידת הצורך ועל האיזור להניח פד 2-3יש למרוח את המשחה  •

 לספיחת ההפרשות שצפויות בימים הראשונים לשימוש
 לאחר הסרת שכבת הנמק, יש לעבור לשימוש לפי ההוראות לטיפול בפצעים •

 
 :לטיפול בכוויות

 
 (25-30C˚)  יש לנקות ולשטוף את אזור הכוויה במים פושרים •
 לייבש את הכוויה באוויר יש •
את הכוויה, אולם ניתן  יש למרוח את אזור הכוויה בשכבה עבה של משחה. אין חובה לחבוש •

 לסגור בפד גאזה פשוט ואוורירי לספיחת הפרשות במידה וישנן
 יש לשמור על אזור הכוויה לח •
 אין הגבלה על מספר המריחות ביום •
 עד לטשטוש מלא של הכוויה והצלקת את המשחה יש להמשיך למרוח •

    
 
 לאחסן את המשחה? כיצד .6
 

מעלות( הרחק ממקור חום. 52-3יש לשמור את המשחה במקום קריר, יבש ומוצל )טמפרטורה של   

 יש לאחסן את המשחה במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ותינוקות.

מעלות( עד לתאריך התפוגה  10-3בקירור ) שפורפרתהלאחר הפתיחה אנו ממליצים לשמור את 
  המוטבע על גבי האריזה.



  

 

   (Expiary date) .ההמופיע על גבי האריז אין להשתמש במשחה לאחר תאריך התפוגה  

גם לפי תנאי האריזה/האחסנה המומלצים, משחות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב 
אין  וועץ ברוקח שסיפק לך את המשחה.בכל מקרה של ספק עליך להי לתאריך התפוגה של המשחה.

 לאחסן תרופות/משחות שונות באותה אריזה.
 

 24790009באישור משרד הבריאות, אישור אמ"ר מספר: 
 

 :ובעל הרישום שם היצרן 

 03-9024055טלפון 
 

 בעבור:
Aigis Labs LTD. 

Even Gbirol 30, Tel – Aviv 

Tel – 076-5990603 

קרא בעיון את העלון טרם השימוש במוצר.   

   

 מספר אצווה, תאריך ייצור ותאריך תפוגה מיוצרים על גבי האריזה.

   

511899023פאר פארם בע"מ, ח.פ   

809256ישראל,  , ראש העין,17רחוב העמל   


