MEDIFLEUR felfekvést
megelőző, a beteg
bőrt regeneráló gél
200 ml, 300 ml

MEDIFLEUR vadgesztenye gél
visszeres, fáradt, nehéz lábakra
150 ml

Kórházi és otthoni betegápolás
egyik legsúlyosabb problémájára,
a felfekvés okozta sérülések megelőzésére fejlesztette ki a Sunfleur
Kutatólaboratórium. A gél nagymértékben segíti a sebgyógyulást
és a bőr megújulását. A bekent
bőrfelületet megnyugtatja, hűsíti
és ápolja. Különösen ajánlható lázas állapotban és hosszantartó fekvőbetegségben a felfekvések megelőzésére.
2014 Magyar Termék Nagydíj pályázat díjazottja

A MEDIFLEUR vadgesztenye gél kiválóan
alkalmas a visszeres, viszkető, fájdalmas
és a fáradt, megerőltetett, duzzadt láb
tüneteinek enyhítésére, mindennapi
ápolására. A vadgesztenye-kivonat
(Eszcin) segít a vénák rugalmasságának megőrzésében, az
ödémás láb kialakulásának megelőzésében, javítja a bőr és a
kötőszövet keringését. A speciális aranyvessző, citrom és szúrós csodabogyó összetételű kivonat csökkenti a „nehéz, fáradt
láb” érzetét, erősíti a hajszálereket. A természetes hatóanyag
együttest a gyulladáscsökkentő Aloe Vera, a hűsítő Menthol és
a Panthenol egészítik ki. Gyorsan beszívódik, fásli és harisnya
alatt is alkalmazható. A termék mesterséges illat-, színezőanyag
és parabénmentes, növényi hatóanyagokkal készül, bőrbarát
összetétel.

MEDIFLEUR extra bőrvédő krém,
pelenkával fedett, felfekvésnek kitett
bőr védelmére 50 ml, 100 ml

MEDIFLEUR felfekvést megelőző,
extra sensitive, bőrregeneráló gél,
100 ml
Kórházi és otthoni betegápolásban nélkülözhetetlen a Sunfleur Kutatólaboratórium által
továbbfejlesztett MEDIFLEUR felfekvést megelőző, extra sensitive bőrregeneráló gél. A kiváló hazai gyógynövény komplex hatását fokozza
a hozzáadott antiszeptikus, gyulladást csökkentő ausztrál Teafa
olaj, a sejtregeneráló Allantoin, a hidratáló Panthenol és Aloe
Vera, illetve a vérkeringést fokozó Menthol. Használata segíti az
igénybevett bőr megújulását, a sebgyógyulást, hozzájárulva ezzel
a beteg életminőségének megőrzéséhez, gyógyulási esélyeinek
javításához. A termék illat- és színezékmentes.

A MEDIFLEUR extra bőrvédő krém nagymértékben hozzájárulhat a pelenkával
fedett bőrfelületen, felnőttkori speciális
bőrvédő krémként (inkontinencia esetén)
a bőrpír kialakulásának megelőzéséhez. A
felfekvésnek kitett helyeken a bőr saját védekezőképességének fokozására, ellenállóbbá tételére sejtregeneráló Allantoint, nagy tisztaságú, hámregeneráló Lanolint és különösen jó tapadóképességet
biztosító Cink-oxidot tartalmaz a szárító, védő tulajdonsággal
rendelkező, kiváló víztaszító hatású krém. A termék illat- és színezékmentes.

MEDIFLEUR termálvizes
bőrregeneráló gél, felfekvés
megelőzésére 200 ml

ÚJ

Magyar termálvíz és gyógynövények felhasználásával,
bőrbarát összetétel.
A Medifleur termálvizes bőrregeneráló gél,
felfekvés megelőzésére a Medifleur felfekvést megelőző, regeneráló gél termékünk termálvíz bázisú változata. Az új fejlesztésű termék az igénybe vett hámfelületet hatékonyan nyugtatja
(Panthenol), hűsíti és nagy mértékben csökkenti az égő viszkető
érzést. A termékben közel 70%-ban megtalálható termálvíz
a Budapest szívében feltörő, magas ásványi anyag tartalmú
gyógyvíz. A gyógyvíznek köszönhetően kivételesen gazdag
olyan sejtregeneráló ásványokban, mint a magnézium, nátrium,
kálcium, lítium, kálium és foszfor. A korábbi, víz bázisú termékhez képest gyorsabban szívódik fel a bőrbe, tovább erősítve a
termékben található speciális magyar gyógynövényekből nyert
kivonatok regeneráló és hidratáló, valamint a Menthol hűsítő
hatását. Különösen ajánlható lázas állapotban, vagy tartósan
otthon, kórházban fekvők és mozgásukban korlátozottak számára a testfelület hűsítésére és regenerálására.

EGYÜTT KEDVEZŐBB ÁRON!
felfekvést megelőző gél, 200 ml
extra bőrvédő krém, 50 ml
felfekvést megelőző gél, 300 ml
extra bőrvédő krém, 50 ml
felfekvést megelőző, extra sensitive
bőrregeneráló gél, 100 ml
extra bőrvédő krém, 50 ml

TERMÉKEINKET KERESSE A PATIKÁKBAN ÉS A GYÓGYNÖVÉNY SZAKÜZLETEKBEN!
A TERMÉKEK KOZMETIKUMOK, GYÓGYHATÁSSAL NEM BÍRNAK!
Sunfleur Kozmetikai Kft. tel.: +36 23 452 721 | www.medifleur.hu

MEDIFLEUR DECUBITUS PROGRAM - A felfekvésnek kitett bőr védelmére
Mire figyeljünk kiemelten tartósan fekvő,
mozgásában korlátozott ápolt esetén?
A felfekvés kialakulásának megelőzésére a teljes bőrfelületen; a bőrpír megjelenésének
megakadályozására, a pelenkázott bőr védelmére inkontinencia esetén; valamint a
mozgáshiány következtében lassuló vérkeringés okozta visszerek megjelenésének elkerülésére és tüneteinek enyhítésére.

Mi a felfekvés/decubitus?
Decubitus = nyomási fekély: a bőr és a bőr alatti szövet lokális sérülése, súlyosabb
esetekben nehezen gyógyuló bőrelhalás, fekély, amelyet nyomás, nyíróerő, súrlódás,
vagy ezek kombinációja okoz különféle okok miatt, helyzetváltozásukban gátolt betegek bőrén, leggyakrabban a nyomásnak leginkább kitett sacralis, glutealis, könyök, térd,
boka és sarok területén.

Melyek a legveszélyeztetettebb területek a bőrön?

Miért fontos a megelőzés/prevenció, hogyan előzhető meg a felfekvés kialakulása?
A már kialakult felfekvés igen nehezen gyógyul, jelentősen rontja a beteg életminőségét, növeli a további betegségek létrejöttének kockázatát. A súlyos következmények
miatt nagy hangsúlyt kell fektetni a decubitus megelőzésére, illetve a korai, szakszerű
kezelésére. A lassú és nehéz gyógyulás, nagy türelmet, gondos ápolást igényel, ha már
nem sikerült megelőzni a fekély kialakulását. A megelőzés legfontosabb elemei az ápolt
gyakori helyzetváltoztatása, forgatása, a felfekvésnek kitett területek keringésének javítása, a széklet és vizelet azonnali eltávolítása és a megfelelő bőrvédelem. A MEDIFLEUR
termékcsalád tagjai kiváló segítséget nyújtanak a pelenkával fedett, felfekvésnek kitett
bőr szakszerű ápolásában és védelmében.

Milyen fázisai vannak a felfekvésnek?
Jellemző a bőrpír megjelenése, amely ujjnyomásra eltűnik, majd kis idő
múltán újból megjelenik. Kezdetben még csak egy petyhüdt alapú és
érzéketlen fehér folt látható, olykor még a gyűrött lepedő lenyomata is
maradandó nyomot hagyhat. A bőr meleg, elvékonyodott, sérülékeny,
betegünk fájdalomról panaszkodik.
A tónustalan, szürkés alapú bőr, mint az átázott papír lefoszlik, a bőralján pedig szürkés színű szövetelhalások kezdenek megjelenni. Már hámhiány tapasztalható. A bőr forró, és a hámhiányos terület erős fájdalmat
okoz. A felfekvés ebben a stádiumban még gyorsan gyógyítható és a
mély, fekélyes decubitus kialakulása még elkerülhető. Ha azonban nem
történik eredményes beavatkozás, akkor rövid időn belül ez a terület
hideg tapintatúvá, érzéketlenné válik, kékesen elszíneződik és megkezdődik a szövetelhalás.
Jellemző a szövetelhalás, melynek két fajtája ismeretes. A száraz üszkösödés esetében a szövetrész feketésen-vörösen, vagy barnásan elszíneződik, felszíne száraz és ráncos, míg a nedves üszkösödés esetében az elhalt
terület feketés-vörösen elszíneződött és szürkés, rendkívül kellemetlen,
átható szagú váladékot termel. Az elhalt szövetek akár a csontos alapokig
is lemélyülhetnek.
A szakszerűtlenül kezelt, vagy igen elhanyagolt állapot következtében
nagy kiterjedésű roncsolás, szövethalás, izom-, vagy csont-, vagy vázsérülés, részleges, vagy teljes hámhiány alakulhat ki. Az elhalt felszínek
másodlagosan felülfertőződve vérmérgezéshez, a beteg kritikus, végső
állapotához vezethetnek.
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