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Topuk bölgesindeki az, orta ya da yoğun eksüdalı, kısmi veya derin yaralar, I-IV. aşama bası ülserleri, cerrahi yaralar, 
birinci ve ikinci derece yanıklarda kullanıma uygundur.

Altech® Heel, topuk bölgesinde oluşabilecek deri hasarlarının (Maserasyon gibi), bası yaralarının önlenmesi için 
koruma amaçlı da kullanılabilir.  

Kullanım Alanları

Altech® Heel
Topuk yaralarını önleyen ve tedavisine destek olan, anatomik olarak 
şekillenmiş bir hidroselüler örtüdür. 
Havayı geçiren, su ve bakterileri geçirmeyen poliüretan film dış yüzeye 
sahip, yüksek emiş kapasiteli, steril, hidrofilik yapısıyla Altech® Heel 
eksuda varlığında doğal yara iyileşme sürecine katkıda bulunan nemli 
yara ortamının oluşumunu sağlar.
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Altech® Heel  Topuk Örtüsü
Kolay uygulanır ve çıkartılır.
Kullanıma hazırdır, üzerindeki sabitleme şeridi sayesinde 
ekstra sabitleştirme aracı gerekmez. 
Uygulama alanında sabit kalır, harekete bağlı yerinden 
çıkmaz.
İç ve dış malleol'u kaplayan anatomik dizayna sahiptir. 
Basıyı ve sürtünmeyi azaltarak topuk bölgesinde dekübit 
ülserlerinin oluşumunu engeller. 
Yapışkan değildir, örtü değişimi sırasında travmayı 
minimize eder.
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7 Güne Kadar Güvenle Kullanım
Altech® Heel örtü değişim aralığı tamamen yaranın 
durumuna bağlıdır. Yoğun eksüdalı yaralarda günlük 
değişim yapılırken az sızıntılı ya da epitelizasyon 
aşamasındaki yaralarda 3-4 günde bir değiştirilmesi 
yeterlidir. Değişim gerektiren bir durum oluşmadığı sürece 

Altech® Heel eksüda sıvısıyla doyuma ulaşana kadar 
özelliğini kaybetmeden 7 güne kadar kullanılabilir. 

Ürün Kodu

 AL-7240105

Ürün Adı

Altech® Heel

Kullanım Şekli
Uygulaması kolaydır. Özel bir beceri veya ekipman 
kullanımı gerektirmez. 
Uygulama alanı uygun bir temizleme solüsyonu ile 
temizlenir. Yara mevcutsa çevreleyen deri kurutulur. 

Altech® Heel topuk bölgesine yerleştirilir ve paket 
içinden çıkan sabitleme şeridi kullanılarak sabitlenir. 
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