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Τ� Derma GeL® είναι ένα ιδιαίτερ� σκεύασµα υδρ�γέλης τ� �π�ί� δηµι�υργεί ένα ιδανικ-
περι.άλλ�ν υγρασίας για .έλτιστη επ�ύλωση δερµατικών τραυµάτων.

Αντικείµεν	 εκτεταµένων επιστηµ	νικών ερευνών (�ρα�ευµέν	 απ� τ	 Harvard Business School και τ	
Euromanagement κατά τη διάρκεια τ	υ Πρώτ	υ ∆ιεθν	ύς Συνεδρί	υ π	υ πραγµατ	π	ίησαν στ	 Παρίσι τ	ν

4κτώ�ρι	 τ	υ 1997) µε τη �	ήθεια τρισδιάστατων ανακατασκευασµένων µ	ντέλων τ	υ δέρµατ	ς, τ	
Derma GeL® απ	δεί@τηκε �τι διατηρεί > 97% της κυτταρικής �ιωσιµ�τητας @ωρίς

µεταλλαCι	γ�ν	/κυτταρ	γ	ν	τ	Cική δράση ή ερεθισµ�/ευαισθησία των υπ� θεραπεία ιστών @άρη
στην ιδιαίτερη ισ�τ	νη �άση υδρ	γέλης µε πρ	σαρµ	σµέν	 pH.

Η αντι�ακτηριακή δράση τ	υ σε συνδυασµ� µε αντιHλεγµ	νώδεις ιδι�τητες εCασHαλίI	υν 	µαλ�
σ@ηµατισµ� κ	κκιώδ	υς ιστ	ύ, αυCηµένη συστ	λή και επανεπιθηλι	π	ίηση των δερµατικών
τραυµάτων @άρη στην πρ	στατευτική µεµ�ράνη π	υ παρέ@ει τ	 Derma GeL® και η 	π	ία
εCασHαλίIει µία καλή εκ νέ	υ ανάπτυCη των επιθηλιακών κυττάρων.

Τ	 σκεύασµα Derma GeL® περιέ@ει τιτλ	δ	τηµένα (συµπυκνωµένα & τυπ	π	ιηµένα) εκ@υλίσµατα
�	τάνων παρέ@	ντας υψηλή κυτταρική �ιωσιµ�τητα, µίτωση των ιν	�λαστών και των
κερατιν	κυττάρων και µετανάστευση επιθηλιακών κυττάρων.

Απ	κλειστικ�ς αντιπρ�σωπ	ς:
Ελλάδα: The Star Co., Αθήνα - Τηλ. 01 321 5777

ΚατασκευάIεται στην Ε.Ε. απ� την Maximilian Zenho & Co
ΒρυCέλλες - Βασίλει	 τ	υ Βελγί	υ - www.derma-gel.com
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Derma GeL® (DG)

Υδρ�κ�λ�ειδές παρασκεύασµα, αντιµικρ��ιακή, αντι λεγµ�νώδης, ισ$τ�νη υδρ�γέλη µε �άση  υσι�λ�γικ$ �ρ$ και πρ�σαρµ�σµέν� pH,
π�υ ε)ασ αλί+ει την απαραίτητη υγρασία  στην περι�,ή τ�υ τραύµατ�ς και διευκ�λύνει την  τα,εία µετανάστευση επιθηλιακών κυττάρων
µέσω τ�υ ιδανικ�ύ µέσ�υ ανάπτυ)ης π�υ παρέ,ει. Με πρ�στατευτική δράση (απ� εύγ�ντας την επίδεση), διευκ�λύνει τ�ν καθαρισµ$ και
ενισ,ύει την τα,εία και υγιή διαδικασία επ�ύλωσης.

Τ� DG ,ρησιµ�π�ιείται για τη θεραπεία τραυµάτων και την αναγέννηση τ�υ επιθηλί�υ µετά απ$ τραύµα - δηλ.:

�ν�µα:

Περιγρα#ή:

Ενδεί'εις:

• ∆ερµατίτιδα απ$ ακτιν���λία (θεραπεία πριν και 
µετά την ακτιν���λία)

• Μετεγ,ειρητικές τ�µές
• Άτ�να έλκη
• Κατακλίσεις
• Έλκη λ$γω  λε�ικής στάσης

• Έλκη τ�υ άκρ�υ π�δ$ς δια�ητικών
• Τ�µές, Εκδ�ρές και Ερεθισµ�ί τ�υ δέρµατ�ς
• Εγκαύµατα πρώτ�υ και δεύτερ�υ �αθµ�ύ,

συµπεριλαµ�αν�µένων και ηλιακών εγκαυµάτων
• Τσιµπήµατα εντ$µων και  υτών

Αντενδεί'εις: Καµία γνωστή

Παρενέργειες: Καµία γνωστή

+ρήση κατά τη διάρκεια της εγκυµ�σύνης: Ασ αλές κατά τη ,ρήση

Αλληλεπίδραση µε άλλα #άρµακα: Καµία γνωστή

Υπερδ�σ�λ�γία: Καµία γνωστή

Πρ�σ�2ή: Απ� εύγετε την ε αρµ�γή σε περι�,ές $π�υ παρατηρείται ανώµαλη
υπερπλασία τ�υ δέρµατ�ς (π.,. κ�νδυλώµατα...)

Φύλα'η: Σε ψυ,ρ$ σκ�τειν$ µέρ�ς µακριά απ$ πηγές θερµ$τητας, ηλιακ$  ως  και
τ�)ική ακτιν���λία.
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Απ��εύγετε τη "ρήση:

✚

Πρ�καλ�ύν ερεθισµ� και µειών�υν την κυτταρική �ιωσιµ�τητα. Επίσης, �ρισµένα σπρέι είναι
µεταλλα�ι�γ�να ή κυτταρ�γ�ν�τ��ικά, και τρ�π�π�ι�ύν, καθυστερ�ύν ή σταµατ�ύν τη διαδικασία της επ�ύλωσης.

Απ�ρρ�#�ύνται µε αργ� ρυθµ� και µ�ν� εν µέρει. Α#ήν�υν µη απ�ρρ�#�ύµενα λιπαρά κατάλ�ιπα
στην επι#άνεια τ�υ τραύµατ�ς. Αυτά τα µη απ�ρρ�#�ύµενα λιπαρά υπ�λείµµατα ��ειδών�νται µε τη
θερµ�κρασία τ�υ σώµατ�ς, και διευκ�λύν�υν τ�ν ερεθισµ� των επιθηλιακών κυττάρων µε απ�τέλεσµα την καθυστέρηση της διαδικασίας
της επ�ύλωσης.

Πρ�σκ�λλ�ύνται στην επι#άνεια τ�υ τραύµατ�ς και κατά την α#αίρεσή τ�υς τραυµατί$�υν τη νέα στι�άδα των αναγενν�µενων
επιθηλιακών κυττάρων. Επιπλέ�ν �ι επίδεσµ�ι µπ�ρεί να αυ�ήσ�υν την τ�πική θερµ�κρασία στ� τραύµα πρ�καλώντας υπερ��λική
διαπύηση και καθυστερ�ύν τη διαδικασία της επ�ύλωσης ε�αιτίας της έλλειψης αέρα.

Σε τραύµατα τ�υ δέρµατ�ς, τα τ�πικά αντι�ι�τικά ευν��ύν την ανάπτυ�η λ�ιµώ�εων ε�αιτίας της καταστρ�#ής της #υσι�λ�γικής
�ακτηριακής 'λωρίδας. Μεταλλα�ι�γ�να, π�υ τρ�π�π�ι�ύν ή καθυστερ�ύν τη διαδικασία επ�ύλωσης.

∆ιαλύµατα µε υψηλή περιεκτικ�τητα σε αλκ��λη έ'�υν ��εία ερεθιστική/ευαισθητ�π�ιητική
δράση στα κύτταρα τ�υ δέρµατ�ς και καθυστερ�ύν ή µετα�άλλ�υν τη διαδικασία της επ�ύλωσης.

Παραδ�σιακών Σπρέι

Κρεµών & Αλ�ι�ών

Επιδέσµων

Τ�πικών αντι2ι�τικών

Αλκ��λικών διαλυµάτων
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• Επιθηλιακή υδρ�γέλη
• Κυτταρική �ιωσιµ�τητα 97%
• Περι�άλλ�ν υγρασίας
• Πρ�στατευτική δράση (**)    
• Αντιµ�λυσµατικ�
• Αντι&λεγµ�νώδες
• Σύνθεση κ�λλαγ�ν�υ τύπ�υ Ι και ΙΙΙ
• Π�λλαπλασιασµ�ς κυττάρων
• Μετανάστευση κυττάρων
• Μη µεταλλα,ι�γ�ν�ς δράση

• Μη κυτταρ�γ�ν�τ�,ική δράση 
• ∆εν πρ�καλεί ερεθισµ�
• ∆εν πρ�καλεί ευαισθητ�π�ίηση
• ∆εν πρ�καλεί απ�.ρωµατισµ� τ�υ 

τρι.ώµατ�ς �ταν αναπτύσσεται ,ανά
• ∆εν δηµι�υργεί σαρκία
• Υγιής & τα.εία επ�ύλωση

(**) Απ�&υγή ή ελα.ιστ�π�ίηση .ρήσης επιδέσµ�υ

Τ� Derma GeL® είναι µία επιθηλιακή υδρ�γέλη η �π�ία ενδείκνυται για την εντατική και τα εία θεραπεία τ�υ δέρµατ�ς. Τ� Derma GeL®
ε,ασ&αλί:ει µία �µ�ι(µ�ρ)η π�ρώδη πρ�στατευτική µεµ,ράνη απ�τρέπ�ντας την εισ��λή �ακτηριδίων και ,ένων µ�λυσµατικών �υσιών,
απ�τρέπ�ντας την ,ηρ�τητα και διατηρώντας ένα ιδανικ� π�σ�στ� υγρασίας. Επ�µένως, η επίδεση της πρ�σ�ε�ληµένης περι�.ής δεν
είναι απαραίτητη. Απ�δεδειγµένα µη µεταλλα.ι�γ(ν� και  ωρίς κυτταρ�γ�ν�τ�.ική δράση ή ερεθιστική δράση στα επιθηλιακά κύτταρα, τ�
Derma GeL® διατηρεί την κυτταρική �ιωσιµ�τητα σε π�λύ υψηλ� επίπεδ� και συνεπώς διευκ�λύνει την τα.εία  εκ νέ�υ ανάπτυ.η
επιθηλιακών κυττάρων. Τ� Derma GeL® παραµένει στην υπ� θεραπεία περι�.ή και δεν απ�µακρύνεται απ� εκεί.

Καθαρί:ετε καθηµερινά την πρ�σ�ε�ληµένη επι&άνεια µε .λιαρ� νερ� ή &υσι�λ�γικ� �ρ�, ώστε να απ�&ευ.θεί � ερεθισµ�ς των
δερµατικών κυττάρων. Απλώστε ένα πα.ύ στρώµα Derma GeL® δυ�-τρεις &�ρές την ηµέρα. Για να απ�τραπεί η ανάπτυ,η σαρκίων,
επεκτείνετε την ε&αρµ�γή στην περι�.ή γύρω απ� την πρ�σ�ε�ληµένη επι&άνεια.

Εάν .ρειά:εται, επιδέστε την περι�.ή. Μετά απ� 24 ώρες, α&ήστε την επι&άνεια ακάλυπτη καθώς τ� πρ�ϊ�ν παρέ.ει µία πρ�στατευτική
µεµ�ράνη (διατηρώντας την επι&άνεια υγρή). Απ�&εύγετε την ε&αρµ�γή σε περι�.ές �π�υ παρατηρείται ή υπάρ.ει υπ�ψία ανώµαλης
υπερπλασίας τ�υ δέρµατ�ς ή µ�λυνσης απ� µύκητες). Επανατ�π�θετείτε τ� καπάκι µετά απ� κάθε .ρήση. Απ�&εύγετε την άµεση επα&ή
µε τ� δ�σ�µετρικ� στ�µι�, ώστε να µη µ�λυνθεί τ� περιε.�µεν�.

Τιτλ. Π�λυσακ.αρίτες (εκ.ύλ. Pyrus Sorbus ), Centella Asiatica (τιτλ. εκ.ύλ.), Calendula Officinalis (τιτλ. εκ.ύλ.), εκ.ύλ. Salvia Officinalis,
εκ.ύλ. Thymus Vulgaris, εκ.ύλ. Origanum Majonara, εκ.ύλ. Lavandula Officinalis, πρ�πυλεν�γλυκ�λη γλυκ�λη, υδρ�γ�νωµέν�
καστ�ρέλαι�, διττανθρακικ� νάτρι�, γλυκερίνη, αλκ��λη, καθαρµέν� ύδωρ, Carbomer.

Σωληνάρι� 50ml και 100ml .ωρίς αέρα

Ενδεί.εις

1δηγίες  ρήσης

Πρ�σ� ή

Συστατικά

Συσκευασία

✚
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Κάτι παραπάνω απ# απλά λ#για… 

Τ� σηµαντικ#τερ� πρ�ϊ#ν στ�ν κ#σµ� για την εντατική και τα+εία ,ρ�ντίδα τ�υ δέρµατ�ς.

Τ� Derma GeL® παραµένει µ�ναδικ� και πρωτ�π�ρ� �σ�ν α��ρά τις εκτεταµένες " in vitro " επιστηµ�νικές έρευνες µε τη 0�ήθεια
τρισδιάστατων ανακατασκευασµένων µ�ντέλων τ�υ δέρµατ�ς µε σκ�π� την α$ι�λ�γηση της απ�τελεσµατικ�τητάς τ�υ, της κυτταρικής
*ιωσιµ�τητας, της απ�υσίας ερεθιστικής δράσης/ευαισθητ�π�ίησης στα επιθηλιακά κύτταρα �πως επίσης και της απ�υσίας
µεταλλα$ι�γ�ν�υ και κυτταρ�γ�ν�τ�$ικής δράσης.

0 τρ�π�ς ανάπτυ$ης τ�υ Derma GeL® - µε τη 2ρήση των πλέ�ν ε$ελιγµένων τε2νικών -  0ρα0εύτηκε διεθνώς απ# τ� Harvard Business
School και τ� Euromanagement, κατά τη διάρκεια  τ�υ Πρώτ�υ ∆ιεθν�ύς Συνεδρί�υ π�υ πραγµατ�π�ιήθηκε στ� Παρίσι στις 30 & 31
0κτω*ρί�υ τ�υ 1997. Κατά τη διάρκεια αυτ�ύ τ�υ συνεδρί�υ, απ�καλύ�θηκαν �ρισµένες απ� τις καιν�τ�µες τε2νικές και µεθ�δ�υς
α$ι�λ�γησης π�υ αναπτύ2θηκαν ειδικά για τ�  Derma GeL® σε τρισδιάστατα ανακατασκευασµένα µ�ντέλα τ�υ δέρµατ�ς.

Αυτά τα µ�ντέλα 2ρησιµ�π�ιήθηκαν στην α$ι�λ�γηση της διαδερµικής διέλευσης ,αρµακευτικών µ�ρίων (Coquette et al., 1996) στην
αν�σ�λ�γική αντίδραση τ�υ δέρµατ�ς (Reins et al., 1994) και στην α$ι�λ�γηση ερεθιστικής δράσης/ ευαισθητ�π�ίησης. Η σύγκριση των
απ�τελεσµάτων αυτών των µελετών µε αυτά π�υ πρ�έκυψαν απ#  "in vivo" µελέτες έδειCε στενή συσ+έτιση µεταCύ τ�υς (Slivka and
Zeigler et al., 1993).

Για να α$ι�λ�γηθεί η απ�τελεσµατικ�τητά τ�υ, τ� Derma GeL® υπ�*λήθηκε σε εκτεταµένες έρευνες και π�λλ�ύς αυστηρ�ύς συγκριτικ�ύς
ελέγ2�υς π�υ πραγµατ�π�ιήθηκαν σε τρισδιάστατα ανακατασκευασµένα µ�ντέλα τ�υ δέρµατ�ς, για να αCι�λ�γηθεί η κυτταρική
0ιωσιµ#τητα και η π�σ�τικ�π�ίηση των TNFα , IL-1α , IL-10, IL-8, IL-12 και PGE2.

Επιπλέ�ν, τ� Derma GeL® δ�κιµάστηκε σύµ�ωνα µε την κατευθυντήρια γραµµή  OECD, αρ. 471, σε µικρ�0ιακά στελέ+η π�υ πρ�έρ+�νταν
απ# τ� Εργαστήρι� τ�υ Καθ. B. AMES, California University, USA, απ�δεικνύ�ντας �τι τ� Derma GeL® δεν είναι µεταλλα$ι�γ�ν�. Επιπλέ�ν,
αυτή η απ�υσία µετα0�λής ή µετάλλαCης των επιθηλιακών κυττάρων επιτα+ύνει τη διαδικασία της επ�ύλωσης.

✚
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• Επιθηλιακή υδρ�γέλη
• Ισ�τ�νη (συµ�ατή µε τ� pH τ�υ δέρµατ�ς)
• Κυτταρική �ιωσιµ�τητα 97%
• Περι�άλλ�ν υγρασίας
• Πρ�στατευτική δράση (απ�'εύγεται η )ρήση επιδέσµ�υ)
• Αντιµ�λυσµατικ�
• Αντι'λεγµ�νώδες
• Σύνθεση κ�λλαγ�ν�υ τύπ�υ Ι και ΙΙΙ
• Π�λλαπλασιασµ�ς κυττάρων
• Μετανάστευση κυττάρων

• Αυ.ηµένη συστ�λή τ�υ τραύµατ�ς
• Μη µεταλλα.ι�γ�ν�ς δράση
• Μη κυτταρ�γ�ν�τ�.ική δράση
• ∆εν πρ�καλεί ερεθισµ�
• ∆εν πρ�καλεί ευαισθητ�π�ίηση
• Μη υπερ��λική ανάπτυ.η σαρκίων
• Υγιής & τα)εία επ�ύλωση
• 2ωρίς τ�.ικά µ�ρια (ασ'αλές κατά τη διάρκεια της 

εγκυµ�σύνης…) Εύ)ρηστη και υγιεινή συσκευασία

4 απ�δεδειγµένες δράσεις σε 1 και µ�ναδικ( πρ�ϊ(ν:

1 Αντι,ακτηριδιακή
2 Αντι0λεγµ�νώδης
3 Πρ�αγωγή της επ�ύλωσης 
4 Πρ�στατευτική δράση (δεν 6ρειά7εται επίδεση)

Πέρα απ( τις πρ�σδ�κίες σας

✚
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Α�ι�λ�γηση κυτταρικής %ιωσιµ�τητας
∆�σ�ε�αρτώµενη µετα��λή της Κυτταρικής Βιωσιµ�τητας σε in
vitro µ�ντέλ� ισ�δύναµ� µε δέρµα µετά απ� έκθεση σε %λωρι�ύ&�
�εν'αλκ�νι�, Triton X, ∆ινιτρ�&λωρ��εν'�λι� (DNCB) και στ� πρ�ϊ�ν
Derma Gel. 8ι ιστ�ί εκτέθηκαν στα διά:�ρα πρ�ϊ�ντα για 20 ώρες
στ�υς 37°C (5% CO2) �π�τε και εκτιµήθηκε η µετα��λή της
κυτταρικής �ιωσιµ�τητας. Κάθε σηµεί� αναπαριστά τ� µέσ� �ρ�
ΤΑ*1 εν�ς πειράµατ�ς π�υ εκτελέστηκε εις διπλ�ύν.
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References:

Vandenbosch A., Coquette A. - Bio-Pharma & Simon Laboratories*2 (Belgium) for Maximilian Zenho & Co.

(Belgium) - Cell Viability Test - Assessment of the Product Derma GeL® on a 3-dimensional in vitro skin 

model - Analytical Report No. 197508 - March 1997.

*1  TA: Τυπική Απ�κλιση: Standard Deviation

*2 Accredited organisations for controls and investigations operating according to EN 45001 (European Norm),

S.O.P. (Standard Operating Procedures) and G.L.P (Good Laboratory Practices).
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Α�ι�λ�γηση τ�υ ρυθµ�ύ %ακτηριδιακ�ύ 
απ�ικισµ�ύ τ�υ αν�ι*τ�ύ τραύµατ�ς 
εκτεθειµέν� στα παρακάτω
%ακτηριδιακά στελέ*η
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µ�λυσµέν� τραύµα + καµία θεραπεία
µ�λυσµέν� τραύµα + πλύση µε ισ,τ�ν� 
διάλυµα µ,ν�
µ�λυσµέν� τραύµα + Derma GeL® µ,ν�

Staphylococcus aureus   1,1 . 109 cfu/ml

Pseudomonas aeruginosa    9,6 . 108 cfu/ml

Candida albicans   8,9 . 108 cfu/ml

Aspergillus niger   7,2 . 108 cfu/ml

References:

Cordonnier J. – Chemiphar Labo * (Belgium) for Maximilian Zenho & Co. (Belgium) – Evaluation of the Efficacy of

Antimicrobial Preservation of the Product Derma GeL® according to the European Pharmacopoeia – P.E.T.

(Preservative Effective Test) No. 5.1.3 – Analytical Report No. 00/08/066 – August 2000.

* Accredited organization for controls and investigations operating according to EN 45001 (European Norm), S.O.P.

(Standard Operating Procedures) and G.L.P (Good Laboratory Practices).
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A: Επώαση 	ακτηριδιακών στελε�ών µ�νων, για διάστηµα 24 ωρών
στ�υς 36°C. Απ�τέλεσµα: ΘΕΤΙΚ#

B: Επώαση 	ακτηριδιακών στελε�ών εκτεθειµένων σε Derma GeL®
για διάστηµα 24 ωρών στ�υς 36°C. Απ�τέλεσµα: ΑΡΝΗΤΙΚ#
Σ��λια: η κ�λλ�ειδής δ�µή της γέλης παραµένει αναλλ�ίωτη
και παρατηρείται µία �µ�ι�µ�ρ1η στι	άδα  Derma GeL® 
(= πρ�στατευτική µεµ	ράνη).

C: Επώαση 	ακτηριδιακών στελε�ών εκτεθειµένων σε ‘666’ (κ�ινή
υδρ�γέλη �ωρίς πρ�στατευτική δράση) για διάστηµα 24 ωρών
στ�υς 36°C. Απ�τέλεσµα: ΘΕΤΙΚ#
Σ��λια: η κ�λλ�ειδής δ�µή παρ�υσιά8ει ρωγµές 
(= απ�υσία δράσης πρ�στατευτικής µεµ	ράνης).

C B

A

References:

Feito M. – MaxZen Medical (Belgium) – Internal Study – August 2000.

The aim of the present informative experiment was to assess bacterial proliferation/inhibition of Staphylococcus aureus 

ATCC 6538 - 1,1 . 107 CFU/ml *, Pseudomonas aerugonisa ATCC 9027 - 9,6 . 106 CFU/ml *, Candida albicans ATCC 10231 - 8,9 . 106 *and Aspergillus

niger ATCC 16404 - 7,2 . 106 *.

* Total count of the initial inoculi.

Liquid cultures were grown at 36°C simultaneously in 3 different plates. The first plate (A) contained liquid cultures of bacterial strains only.

The second  plate (B) contained liquid cultures of bacterial strains re-covered by the product Derma GeL®. The third plate (C) contained liquid 

cultures of bacterial strains re-covered by a hydrogel called “XXX”. The bacterial growth pattern was evaluated by measuring optical density of

plates A, B, and C at 0 hour, 3 hours, 6 hours, 12 hours and 24 hours. Negative controls for plates B and C were kept without bacterial cultures.
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Επιδερµίδα  

O2 H2O ∆ιαπερατ� απ� ατµ�ύς H2OCO2

Μη διαπερατ� 
απ� �ακτηρίδια

Απ��ηραµένες εκκρίσεις

Απ��ηραµένη 
δερµίς

Νέ� µεταναστεύ�ν επιθήλι�

∆ερµίς

Υγρές εκκρίσεις

Ηµιδιαπερατή µεµ�ράνη

Τραύµα εκτεθειµέν� σε Derma Gel
(µεµ�ράνη π�υ παρέ0ει υγρ� περι�άλλ�ν)

Τραύµα εκτεθειµέν� σε κ�ιν� 
επίδεσµ�, σπρέι, κρέµες,…

Πως τα νέα επιθηλιακά κύτταρα µπ�ρ�ύν εύκ�λα και γρήγ�ρα να µεταναστεύσ�υν µέσα στ�
ιδανικ, µέσ� ανάπτυ-ης π�υ παρέ.εται απ, την ειδική υδρ�κ�λλ�ειδή δ�µή τ�υ Derma GeL®.

• 97% κυτταρική �ιωσιµ�τητα η �π�ία ενισ0ύει τ�ν απ�τελεσµατικ�
π�λλαπλασιασµ� και τη µετανάστευση κυττάρων στην περι�0ή τ�υ τραύµατ�ς.

• Ρυθµισµέν� pH και θερµ�κρασία παρέ0�υν µία καθαρή και υγιή 
επι;άνεια τραύµατ�ς.

• Ανεµπ�διστη παρ�0ή ��υγ�ν�υ και θρεπτικών συστατικών για 
τα0ύτερη επ�ύλωση.

• Καθαρισµ�ς 0ωρίς τραυµατισµ� �ιώσιµων κυττάρων.

• Μείωση κυτταρικής �ιωσιµ�τητας µε απ�τέλεσµα επι�ράδυνση τ�υ
π�λλαπλασιασµ�ύ και τ�υ απ�ικισµ�ύ κυττάρων κάτω απ� τα νεκρά κύτταρα.

• Μη ελεγ0�µεν� pH και θερµ�κρασία  π�υ �δηγ�ύν σε υπέρµετρη 
διαπύηση ή �ήρανση.

• Σηµαντική µείωση στην παρ�0ή ��υγ�ν�υ και θρεπτικών συστατικών µε
απ�τέλεσµα επι�ράδυνση της επ�υλωτικής διαδικασίας.

• Α;αίρεση π�υ πρ��ενεί �λά�η στα ?ώντα κύτταρα.



Βαθύ έγκαυµα τρίτ�υ �αθµ�ύ στ� π�δι απ� καυτ� λάδι.

Εικ�να αρ. 1 – Ηµέρα 1 Εικ�να αρ. 2 – Ηµέρα 10

Θεραπεία:

• Η ασθενής ήρθε στην κλινική 45 λεπτά α��ύ υπέστη τ� έγκαυµα.
• Τ� τραύµα καθαρι$�ταν καθηµερινά και λεπτ�µερώς µε διάλυµα 

�υσι�λ�γικ�ύ �ρ�ύ.
• Τις πρώτες 3 µέρες – Ε�αρµ�γή (�ντρ�ύ στρώµατ�ς Derma GeL®

3 ��ρές την ηµέρα.
• Τις υπ�λ�ιπες 7 ηµέρες – Ε�αρµ�γή (�ντρ�ύ στρώµατ�ς Derma GeL®

2 ��ρές την ηµέρα.

Σ��λια:

• Η ασθενής ανέ�ερε �τι τ� έγκαυµα π�ν�ύσε πάρα π�λύ και �τι 40 
λεπτά µετά την ε�αρµ�γή τ�υ Derma GeL® αισθάνθηκε ανακ�ύ�ιση.
∆ύ� ώρες µετά την ε�αρµ�γή τ�υ Derma GeL® η ασθενής ανέ�ερε �τι 
δεν π�ν�ύσε πια.

• ∆εν δ�θηκε καµία άλλη θεραπεία (τ�πική ή απ� τ� στ�µα) στην ασθενή
• ∆εν παρατηρήθηκε υπερ6�λική �λεγµ�νή κατά τη διάρκεια 

της θεραπείας.
• ∆εν παρατηρήθηκε πυ�ρρ�ια κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
• Τ� τραύµα δεν επιδέθηκε.
• Μετά απ� 10 ηµέρες, τ� τραύµα εί(ε επ�υλωθεί πλήρως (ωρίς �υλή.

Παρ�υσίαση περιστατικ�ύ
Κλινική δ�κιµή # 4568-PS-3001
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