GELECEK
BURADA
Siyanoakrilat Doku yapıştırıcıda
SON TEKNOLOJİ...

YENİ NESİL
YENİ JENERASYON
Muadillerinin arasında
En iyi doku yapıştırıcısı

INDERMIL® ﬂexifuze™ doktorlar ve tıp
teknisyenlerinin kullanımında kolaylıklar
sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Ergonomik yapısı ile tedavi süreçleri
artık çok daha hızlı…

4 ile 30°C arasında oda
sıcaklığında muhafaza
edilebilir.
Su geçirmez,
Duş alınabilir.

Deri gibi esnektir.

20 cm'nin üzerinde
yara kapsama alanı sağlar

Hastada birden fazla kullanım
için uzun kullanım ömrü
(40 dakikaya kadar).

Raf ömrü 24 aydır.
Uygulama esnasında
ısı çıkarmaz.

NEDEN
INDERMIL® ﬂexifuze™
Kullanıma hazır ergonomik yapısıyla,
en son teknolojiyle üretilmiştir.

HASTA İÇİN

FAYDALARI
Deri gibi esnek

İkincil deri gibi yumuşak ve rahat bir his verir.

Duş alınabilir
Hasta hergün duş alabilir.

Hastayı endişelendirmez ve acısızdır
Sütüre veya zımbalamaya gerek kalmaz.

Mükemmel kozmetik sonuç
Dokuda minimum travma yaratır ve yara izi bırakmaz.

Renk Bozukluğu yapmaz
Formülünde renklendirici olmadığından doku rengini değiştirmez.

Mikroplara karşı bariyer
Enfeksiyon riskini azaltır.

Minimum ekzoterm
Çok az ekzotermic reaksiyon’a sebep olur.

DOKTOR İÇİN

FAYDALARI

Akış kontrol aplikatörü

Maksimum doku kaplama alanı sağlamak için patent korumalı aplikatör.

Kanül aplikatörü
Gerekli olduğunda kanül aplikatörü ile beraber kullanılabilir.

Hızlı ve kolay uygulama
30 - 60 saniye içinde kurur.

Tıkanma önleyici uç
Ürün açıldıktan sonra operasyon sırasında 20 dakika boyunca kullanılabilir.
Böylelikle tek hasta üzerinde birden fazla kez kullanımı mümkündür.

Mikrobiyel Bariyer
Doku üzerinde 5-8 gün arası kalır ve mikrobiyel bariyer görevi görür.

Yaralanmaya karşı bariyer
İğne batması kaynaklı yaralanmaların önüne geçer

NASIL
KULLANILIR?
INDERMIL® ﬂexifuze™ laparoskopik kesitler ve travma kaynaklı
yırtılmalar da dahil olmak üzere deri yaralarının kapatılması
için tasarlanmıştır.

1. ADIM

2. ADIM

Eğer gerekliyse akış kontrol
aplikatörünü takın.

Doku uçlarını birbirine
yakınlaştırın.

3. ADIM

4. ADIM

Ürünü baş aşağı gelecek şekilde
tutun. Baş parmak ve işaret
parmağınızla sıkıştırarak cam
ampulü kırın.

Yara boyunca yapıştırıcıyı ince bir
katman olarak sürün. Kapanan yarayı
60 saniye boyunca elinizle tutun. 0,75
ml olan tüp 20 cm uzunlukta bir
yarayı kapatabilir.

INDERMIL® ﬂexifuze™

Ergonomik yapısı ile tedavi süreçleri artık çok daha hızlı…

Diğer tedavi
yöntemleriyle

kıyaslayın!

Geleneksel yara kapatma
yöntemi
Dikiş
iğnesi
gerekmez.

Diğer Doku Yapıştırıcılar
Patentli fırça aplikatörü,
optimum yara kapsamı için
geniş bir vuruş sağlar.
Akış Kontrolü

INDERMIL® ﬂexifuze ™, tek bir
hastada birden fazla kullanımda
(40 dakika içinde) kullanılabilir.

Anestezi
gerektirmez
Tıkama Ucu

Hemostatik
özellikler
Geliştirilmiş
hasta
konforu

INDERMIL® ﬂexifuze
™, uygulamada
belirgin ısı üretmez.

Dokuya en az
travma
Kapsama
Siyanoakrilat doku
yapıştırıcıları,
mikrobiyal
penetrasyona
engel teşkil
eder.

20 cm'den fazla
yara kapsama
alanı sağlar.

Temiz
Görüş

Hastaya acı
vermez.

Kullanım sırasında
kullanıcıya tam
görünürlük sağlar.
Saydam
yapıştırıcı

Hastalar için
hızlı tedavi
faydası
Yaralanmayı
en aza indirir.

Hasta
Sütür / zımba
çıkarılması için
geri dönüş
ziyareti
yapmaz.

Hastaların cildinde
renk bırakmaz.

KURUMSAL İHTİYAÇLAR İÇİN

KURUMSAL YAKLAŞIM
Liderliğini ve güvenirliğini koruma, geliştirme vizyonuna sahip
olan Skyteks kalite ve sürdürülebilirlik politikalarına daima önem
vermektedir. Sürekli araştırmaları ve yenilikleri ile müşterilerinin
ürün farklılığı ve marka bilinirliklerini artırmaktadır.

INDERMIL® ﬂexifuze™

SİPARİŞ BİLGİLERİ
Kodu

CM001

Açıklama

INDERMIL® ﬂexifuze™ Topical Doku Yapıştırıcı

Paketleme

x12 - 0.75ml ampullük kutularda

Detaylı Bilgi İçin
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