
Κλείνει πληγές!

Αντιμικροβιακή
και επουλωτική δράση

Το Sofargen® χάρη 
στην ειδικά μελετημένη 
σύνθεσή του
✓  Προστατεύει την πληγή από εξωτερικούς 

παράγοντες
✓ Αποτρέπει τη μικροβιακή μόλυνση
✓  Διευκολύνει και επιταχύνει τη φυσική 

επούλωση με ασφάλεια
✓  Χρησιμοποιείται από τη στιγμή που 

δημιουργείται η πληγή μέχρι την πλήρη 
επούλωσή της

Υπεύθυνος για την κυκλοφορία του προϊόντος στην Ελλάδα 
WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ A.E.
Οιδίποδος 1-3 & Παράδρομος Αττικής Οδού 33-35, 
15238 Χαλάνδρι 
Τηλ.: 2107488821, Fax: 2107488827, info@winmedica.gr 
www.winmedica.gr
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Τι περιέχει;
Καολίνη και 
αργυρούχο 
σουλφαδιαζίνη
O καολίνης, λευκή, 
λεπτή πούδρα καλύπτει 
το τραυματισμένο 
δέρμα με προστατευτική 
κρούστα ενώ 
ταυτόχρονα απορροφά 
τα εξιδρώματα 
διατηρώντας την πληγή 
στεγνή.

Aργυρούχος 
σουλφαδιαζίνη σε 
gel για ενυδάτωση
Το Sofargen® Gel χάρη στην 
υψηλή περιεκτικότητα σε νερό 
(>95%) ενυδατώνει το τραύμα 
ενώ ταυτόχρονα δροσίζει και 
ανακουφίζει το τραυματισμένο 
δέρμα.

Η αργυρούχος σουλφαδιαζίνη είναι αντιμι-
κροβιακός παράγοντας ευρέως φάσματος* η 
οποία απαλλάσσει την πληγή από τα μικρόβια 
και αποτρέπει τη μόλυνση του τραύματος.

* Η αργυρούχος σουλφαδιαζίνη δρα κατά των Gram(+), 
Gram(-) & αναερόβιων παθογόνων μικροοργανισμών 
(http//www.ncbi.nih.gov/books/NBK17932)

125 ml



Μικρές πληγές, 
μεγάλοι μπελάδες!
Τα μικροτραύματα, τα κοψίματα ή τα εγκαύματα 
προκαλούν λύση της συνέχειας του δέρματος 
η οποία αποτελεί μία πιθανή πύλη εισόδου 
μικροβίων.
Γι’ αυτό δεν πρέπει να παραμελούνται! 

To Sofargen® (Spray & Gel) φροντίζει
για αυτό!

Τι είναι το Sofargen®;
To Sofargen® είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν 
με αντιμικροβιακή και επουλωτική δράση.
Διατίθεται σε δύο μορφές, Spray & Gel.

Πώς και πότε χρησιμοποιείται;

 Κοψίματα
 Γδαρσίματα
 Επιφανειακά τραύματα 

Καθαρίζουμε καλά την πληγή χρησιμοποιώντας 
άφθονο καθαρό νερό ή φυσιολογικό ορό.

 Εγκαύματα
 Μικροτραύματα
 Ενυδάτωση πληγών 
 Μέσο καθαρισμού πληγών

Στη συνέχεια περιποιούμαστε το μικροτραύμα με 
Sofargen® Spray, όπως φαίνεται παρακάτω:

Sofargen®. Κλείνει πληγές!

Καθαρίζουμε καλά την πληγή με άφθονο 
καθαρό νερό ή φυσιολογικό ορό ώστε 
να απομακρυνθούν όλα τα μικρά ξένα 
σώματα.

Εφαρμόζουμε το Sofargen® Gel 
απευθείας πάνω στην επιφάνεια της 
πληγής δημιουργώντας ένα ομοιόμορφο 
στρώμα πάχους 2 ή 3 mm.

Επιπλέον, το προϊόν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί αφού πρώτα τοποθετηθεί 
πάνω σε αποστειρωμένη γάζα ή επίθεμα 
πολυουρεθανης ή ημιπερατό επίθεμα.
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2Ανακινήστε καλά τη φιάλη
για μερικά δευτερόλεπτα

Με τη φιάλη σε κάθετη θέση 
ψεκάζετε το τραύμα από
απόσταση 15 εκ.

Η πούδρα που περιέχει
το Sofargen® Spray καλύπτει
το τραύμα και απομακρύνεται 
εύκολα από το γύρω υγιές δέρμα

Καθαρίστε την πληγή πριν από κάθε εφαρμογή.
Αυτό επιτυγχάνεται εύκολα με καθαρό νερό ή φυσιολογικό ορό.

Tο Sofargen® μπορεί να αποκτήσει καστανό χρώμα κατά την έκθεσή του στο φως λόγω των ιόντων αργύρου που περιέχει. 
Αυτό δεν επηρεάζει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του προΐόντος.

Προσοχή: Εάν υπάρχει αιμορραγία εφαρμόζουμε σταθερή πίεση του τραύματος με γάζα ή καθαρό χαρτομάντηλο για 2-3 λεπτά 
συνεχώς. Εάν η αιμοραγία επιμένει ή υπάρχει βαθιά ενσφηνωμένο ξένο σώμα στην πληγή ζητήστε ιατρική βοήθεια.


