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شرکت مبتکران سالمت فاخر همواره به این می اندیشد که خوشبختی انسان ها حاصل سالمتی آنها است.

برای این هدف گرد هم آمدیم تا عالوه بر دانش روز دنیا ، مهارت ها و تکنیک های الزم ، تجربه و توانمندی 
دانشمندان را از سراسر گیتی گرد هم آوریم تا ارزشمندترین محصوالتی را که در انحصار علمی پیشرفته ترین 

کشورهای دنیا بود به مردم ایران پیشکش نماییم.

همچون  نیز  سالمت  های  شاخص  اوست.  جانبه  همه  سالمتی  مرهون  انسان  زندگی  باالی  کیفیت  دانیم  می 
استانداردها روز به روز ارتقاء می یابد. معیارهای سالمت امروز ما حاصل ترکیب دانش و تکنولوژی روز دنیا و 
مهارت کافی در تولید محصوالت است. در دنیای رو به رشد امروز ، این امر مهم محقق نخواهد شد مگر در فراهم 

آوردن دانش ، مهارت ، تجربه علمی)مکتوب و مستند شده (و توان تهیه برترین انحصارهای علم دنیا.

بدیهی است موفقیت تنها جمع آوری این فاکتورها در کنار هم نیست بلکه قرار دادن این مزیت های رقابتی در 
کنار منابع انسانی است. شرکت مبتکران سالمت فاخر با تیمی از برجسته ترین دانشمندان و پزشکان امروز دنیا 
در کنار بازرگانان خبره ، بستری از مدیریت نوین را ایجاد نموده تا مردم عزیز سرزمین مان به بهترین محصوالت 

با قیمت مناسب دسترسی داشته باشند.

ما همچنان خود را متعهد به بهبود مستمر می دانیم تا به جرأت ادعا کنیم همچنان پیشتاز خواهیم بود.

ما معتقدیم هموطنان ما الیق بهترین ها هستند.

شرکت مبتکران سالمت فاخر )سهامی خاص(
MOBTAKERAN SALAMAT FAKHER PJS Co.
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نحوه ترمیم زخم
ColActive® PLUS پانسمان پیشرفته ای است که پس از 

تماس با ترشحات زخم تبدیل به یک الیه نرم ژالتینی شده 
و با ایجاد رطوبت مطلوب و بهینه ، گرانوالسیون  را تسریع  
و اپیتلیزاسیون  را ارتقا می دهد که بهبود زخم را به دنبال 

دارد .  

ویژگی های کاربردی
ColActive® PLUS این پانسمان از کالژن ، سدیم آلژینات 

ایده  مرطوب  محیط  است.  شده  تشکیل   CMC و   EDTA  ،
گرانوله  باعث   ColActive®PLUS توسط  شده  ایجاد  آل 
در  موجود   EDTA گردد.  می  زخم  سریع  ترمیم  و  شدن 
MMP که عامل کلیدی  با مهار آنزیم   ColActive®PLUS
در ممانعت از بهبودی زخم های مزمن است مکانیسم عمل 
منحصر به فردی را انجام داده و این آنزیم را غیر فعال می 

کند.

دارای تائیدیه FDA و Health Canada برای زخم های 
زیر است:

عروقی  های  زخم   - دیابتی  های  زخم   - )فشاری(  بستر  زخم 
زخم   - گیرنده(  و  Donor)دهنده  محل   - و شریانی(  )وریدی 
های تروماتیک - سائیدگی و خراش - زخم های باز پس از عمل 

جراحی - سوختگی های درجه یک و دو

نکته
ColActive® PLUS -1 را می توان برای پرکردن حفره های 

عمیق به صورت چند الیه  به کار برد.
ColActive® PLUS -2 بهتر است قبل از استفاده با نرمال 
سالین مرطوب شود. )درصورت عدم وجود ترشحات زخم( 
ColActive® PLUS -3 قابل برش به سایزهای مختلف می 

باشد. 
4- برای زخم عفونی استفاده نشود .

ColActive® PLUS

ColActive®
PLUS

گچ  * بيمار ديابتی شكستگی  پا زخم زير 
درمان توسط خانم دکتر ندا امینیان فوق تخصص عفونی
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ColActive®

PLUS
Collagen Matrix Dressing
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WHAT IS IT?
ColActive® Plus is an advanced wound 
dressing made from collagen, sodium 
alginate, carboxylmethylcellulose (CMC), and 
ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA). 
ColActive® Plus is a topically applied wound 
dressing that will transform into a soft gel sheet 
when in contact with wound exudates.

HOW DOES IT WORK?
The dressing maintains a moist wound 
environment that aids in the formation of 
granulation tissue and epithelialization.
The EDTA in the dressing removes zinc to inhibit 
the activity of matrix metalloproteinases (MMP), 
thus creating a suitable environment for wound 
healing. ColActive® Plus dressings may be 
trimmed and layered for the management of 
deep wounds.

WHEN DO I USE IT?
ColActive® Plus is indicated for management 
of full and partial thickness wounds including: 
pressure ulcers, diabetic ulcers, ulcers caused 
by mixed vascular aetiologies, venous ulcers, 
donor and graft sites, abrasions, traumatic 
wounds healing by secondary intention, 
dehisced surgical wounds, first and secondary 
degree burns.

AVAILABILITY:

ColActive®PLUS

BioMatrix Dressing

ColActive®
PLUS
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نحوه ترمیم زخم
ColActive® PLUS Ag پانسمان پیشرفته ای است که پس از 

تماس با ترشحات زخم تبدیل به یک الیه نرم ژالتینی شده 
و با ایجاد رطوبت مطلوب و بهینه ، گرانوالسیون را تسریع و 

اپیتلیزاسیون را ارتقا می دهد که بهبود زخم را بدنبال دارد.
یون  صورت  به   ColActive® PLUS Ag در  موجود  نقره 
نقره با خاصیت آنتی مایکروبیال باعث حذف میکروب ها 
باکتری ها و کاهش  از طریق شکسته شدن دیواره سلولی 
عفونت در محل زخم می گردد. به همین دلیل مصرف آن 

در زخم های عفونی توصیه می شود. 

ویژگی های کاربردی
ColActive® PLUS Ag از کالژن طبیعی ، EDTA  ، سدیم 

است. محیط  تشکیل شده  نقره  یون  و   ،   CMC  ، آلژینات 
 ColActive® PLUS Agمرطوب ایده آل ایجاد شده توسط

باعث گرانوله شدن و ترمیم سریع زخم می گردد.
آنزیم مهار  با   ColActive® PLUS Ag در  موجود   EDTA

MMP  مکانیسم عمل منحصر به فردی را انجام می دهد که 

عامل کلیدی در ممانعت از بهبودی زخم های مزمن است.
EDTA  با جذب یون روی )Zn( آنزیم MMP را غیر فعال 

می کند و روند بهبودی زخم را میسر می کند
این ویژگی خاص در محصوالت کوواالن است که این گروه 
از پانسمان ها را در سال گذشته در آمریکا و کانادا منحصر 
به فرد و متمایز نموده و به انتخاب ایده آل برای زخم هایی 

که ترمیم آن ها متوقف شده تبدیل نموده است. 

دارای تائیدیه FDA و Health Canada برای زخم های زیر است:
عروقی  های  زخم   - دیابتی  های  زخم   - )فشاری(  بستر  زخم 
زخم   - گیرنده(  و  Donor)دهنده  محل   - و شریانی(  )وریدی 
های تروماتیک - سائیدگی و خراش - زخم های باز پس از عمل 

جراحی - سوختگی های درجه یک و دو
نکته

- ColActive® PLUS Ag را می توان برای پرکردن حفره های عمیق به 
صورت چند الیه  به کار برد.

- ColActive® PLUS Ag بهتر است قبل از استفاده با نرمال سالین مرطوب 
شود. )درصورت عدم وجود ترشحات زخم( 

- ColActive® PLUS Ag قابل برش به سایزهای مختلف می باشد. 
- برای زخم عفونی استفاده می شود.

ColActive® PLUS Ag

ColActive®
PLUS Ag

محل  در  عفونت  ديابتی  بيمار 
سرکار  توسط  درمان   - امپوته 
فوق  امینیان  ندا  دکتر  خانم 

تخصص عفونی
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ColActive®

PLUS Ag

Collagen Matrix Dressing with Silver
ColActive®PLUS  Ag

WHAT IS IT?
ColActive®Plus Ag Collagen Matrix Dressing 
with Silver is an advanced wound care 
dressing made of collagen, sodium 
alginate, carboxylmethylcellulose(CMC), 
ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) and 
silver chloride.

HOW DOES IT WORK?
The topically applied wound dressing will 
transform into a soft gel sheet when in contact 
with wound exudates. The dressing maintains a 
moist wound environment at the wound surface 
that aids in the formation of granulation tissue 
and epithelialization. The EDTA in the dressing 
removes zinc to inhibit the activity of matrix 
metalloproteinases (MMP), thus creating a 
suitable environment for wound healing.
The silver chloride in the dressing provides 
effective broad spectrum antimicrobial activity. 
The dressings may be trimmed and layered for 
the management of deep wounds.

WHEN DO I USE IT?
ColActive® Plus Ag is indicated for management 
of full and partial thickness wounds including: 
pressure ulcers, diabetic ulcers, ulcers caused 
by mixed vascular aetiologies, venous ulcers, 
donor and graft sites, abrasions, traumatic 
wounds healing by secondary intention, 
dehisced surgical wounds, first and secondary 
degree burns.

AVAILABILITY:

BioMatrix Dressing

ColActive®
PLUS Ag
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نحوه ترمیم زخم
قابل  و  جاذب  پیشرفته،  پانسمانی   ColActive® Transfer

برابر  در  زخم  سطح  محافظت  هدف  با  که  است  انعطاف 
هر نوع پانسمان ثانویه طراحی شده است. میزان چسبندگی 
گرانوله حساس  بافت  از  خوبی  به  که  است  در حدی  آن 
برای  دلیل  همین  به  کند  می  محافظت  و شکننده سطحی 
استفاده با فوم دستگاه فشار منفی ایده آل بوده و مانع صدمه 
می  پانسمان  تعویض  هنگام  تشکیل شده  تازه  بافت  دیدن 

گردد.

ویژگی های کاربردی
منافذ  و  متخلخل  ساختار  دارای   ColActive® Transfer

ریزی است که به صورت یکنواخت روی سطح آن ایجاد 
به  خوبی  به  را  زخم  ترشحات  که  حالی  عین  در  که  شده 
سمت پانسمان ثانویه یا فوم هدایت می کند، محیط مرطوب 

مناسبی برای بهبود زخم فراهم می آورد.
ColActive® Transfer به گونه ای است که ساختار آن در 

استفاده برای انواع زخم ها حتی زیر دستگاه فشار منفی تا ۵ 
روز به خوبی حفظ می گردد.

نکته
 ColActive®PLUS با ترکیبی مشابه ColActive® Transfer

اثر بخشی دستگاه فشار منفی را در ترمیم زخم مضاعف می 
نماید.

ColActive® Transfer

ColActive®
Transfer
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WHAT IS IT?
ColActive® Transfer is pliable, absorbent, and 
biocompatible, and is designed to intimately 
contact the wound bed and protect it from 
secondary dressings (i.e. synthetic foam). 
ColActive® Transfer has low adherence, which 
helps minimize wound trauma at dressing 
changes.

HOW DOES IT WORK?
ColActive® Transfer contains multiple holes that 
are evenly distributed across the surface area to 
allow fluid to pass through without impairment, 
thus maintaining a balanced moist wound 
environment which has been shown to be 
beneficial for wound healing. ColActive® Transfer 
maintains its structural integrity, in various types 
of wounds, including under negative pressure 
for a period of up to 5 days  (in vitro data).

WHEN DO I USE IT?
ColActive® Transfer is indicated for management 
of full and partial thickness wounds including 
pressure ulcers, diabetic ulcers, ulcers caused by 
mixed vascular etiologies, venous ulcers, second 
degree burns, donor and graft sites, abrasions, 
dehisced surgical wounds, and traumatic wounds 
healing by secondary intention.

ColActive®

Transfer
Wound Contact Layer

ColActive® Transfer

AVAILABILITY:
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BioMatrix Dressing

ColActive®
Transfer
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1 2 3 4

ET زخم در اثر تروما - درمان توسط سرکار خانم نرگس فرشادپور نرس

زخم پای ديابتی  - درمان توسط سرکار  خانم دکتر ندا امینیان فوق تخصص عفونی

ET درمان توسط سرکار  خانم نرگس فرشادپور نرس - ColActive PLUS Ag ماموپالستی- درمان فقط با استفاده از

1 2 3

سوختگی  - درمان فقط با استفاده از يک جلسه ColActive PLUS   - درمان توسط سرکار خانم دکتر ندا امینیان فوق تخصص عفونی

1 2
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BioMatrix Dressing

بيمار آقای 25 ساله - علت شكستگی و خوردشدگی استخوان پا - درمان پس از عمل جراحی -درمان توسط سرکار خانم دکتر ندا امینیان فوق تخصص عفونی

ET ناحیه جراحی - درمان توسط سرکار  خانم نفیسه مزبور نرس dehicens بيمار خانم67 ساله - به دنبال هیسترکتومی به دلیل

بيمار ديابتی عفونت در محل امپوته  - درمان توسط سرکار  خانم دکتر ندا امینیان فوق تخصص عفونی

گچ  - درمان توسط سرکار  خانم دکتر ندا امینیان فوق تخصص عفونی بيمار ديابتی شكستگی  پا زخم زير 
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IV Clear ™

نحوه ترمیم زخم
، چسبنده و ضد میکروب، پیشرفته ترین  پانسمانی شفاف 
دو  دارای  و  است  آنژیوکت  محافظت  برای  دنیا  محصول 
آنتی مایکروبیال نقره و کلرهگزیدین است که بر روی الیه 
سیلیکونی نرم و چسبنده قرار گرفته اند. در نتیجه این ویژگی 
را دارد که تمامی سطح پوستی را که با آن در تماس است به 

مدت حداقل 7 روز کامال ضد میکروبی نگاه دارد.

ویژگی های کاربردی
IV Clear دارای قابلیتی فراتر از استانداردهای امروزه جهانی در 

مقابله با باکتری های گرم مثبت و گرم منفی و قارچها و عفونتهایی 
که در محل ورود آنژیوکت ایجاد می گردد )CRBSIS( است.

تکنولوژی به کار گرفته شده در سیلیکون IV Clear  درد 
زمان تعویض پانسمان را از بین می برد و باعث می شود 
مریض هیچگونه ناراحتی را در محل پانسمان احساس نکند.

نکته
- اثر توأمان دو آنتی مایکروبیال نقره و کلرهگزیدین سبب 
از بین بردن 99/99 درصد از میکرو ارگانیسم ها در محل 
ورود آنژیوکت شده و از رشد مجدد آنها به مدت حداقل 7 

روز جلوگیری می کند.
- شفاف است، قابلیت تنفس دارد و همانند سدی ضد آب 

در برابر آلودگی های بیرونی است.
های  پوست  از  چسبنده  و  نرم  سیلیکونی  پانسمان  این   -
تعویض  از  ناشی  و آسیب  و درد  نموده  محافظت  حساس 

پانسمان را به حداقل می رساند.

IV Clear ™
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IV Clear ™

Antimicrobial Clear Silicone Adhesive Securement 

Dressing with Chlorhexidine and Silver
IV Clear ™

WHAT IS IT?
IV Clear™ Antimicrobial Clear Silicone Adhesive 
Securement Dressing with Chlorhexidine and 
Silver is used to cover and protect insertion sites, 
and secure devices to skin.

HOW DOES IT WORK?
IV Clear™ has two antimicrobials – chlorhexidine 
and silver embedded in the silicone adhesive, 
allowing for optimized protection over the 
entire surface area. IV Clear™ exceeds modern 
antimicrobial standards on gram positive and 
gram negative bacteria and yeast commonly 
associated with Catheter Related Blood Stream 
Infections (CRBSIs)*.  IV Clear’s silicone adhesive 
technology minimizes pain during dressing 
changes and will not irritate skin.

WHEN DO I USE IT?
IV Clear™ is indicated for management of full 
and partial thickness wounds including pressure 
ulcers, diabetic ulcers, ulcers caused by mixed 
vascular etiologies, venous ulcers, second degree 
burns, donor and graft sites, abrasions, dehisced 
surgical wounds, and traumatic wounds healing 
by secondary intention.a) REF  TWBD1020 b) REF  TWBD1014

Dual antimicrobials with the synergistic effect of 
chlorhexidine and silver - proven to kill %99.99 of 
microorganisms most commonly associated with 
CRBSI and prevent their regrowth for up to 7 days

Clear, breathable and a waterproof barrier 
against external contamination

Soft silicone adhesive(s) technologies protect 
fragile skin and minimize pain and trauma during 
dressing changes

AVAILABILITY:

IV Clear ™
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نحوه ترمیم زخم
MediClear™ PostOp Absorb یک پانسمان جاذب ضد 

باکتری و خود چسبنده با حاشیه سیلیکونی بوده که برای بازه 
وسیعی از زخمهای دارای ترشح از قبیل جراحی ها ، خراش 
ها ، تاول ها ، و پارگی های پوستی قابل استفاده می باشد. از 
این پانسمان می توان درطول فرآیند بهبود جهت محافظت 

از انواع زخم های مذکور بهره جست.

ویژگی های کاربردی
MediClear™ PostOp Absorb یک فوم آب دوست است 

که بین یک الیه چسبنده نرم سیلیکونی مشبک در تماس با 
زخم و یک فیلم شفاف پلی اورتان ضد باکتری و ضد آب با 
قابلیت نفوذ هوای باال قرار داده شده است. ساختار پیشرفته 
این پانسمان موجب تسهیل در کنترل ترشحات و در نتیجه 
می  پوست  چروکیدگی  و  خوردگی  خیس  ریسک  کاهش 
گردد. به عالوه ، الیه سیلیکونی چسبنده ، آسیب رسانی به 
پوست را در زمان تعویض پانسمان به حداقل می رساند. 
قرار دادن MediClear™ PostOp Absorb بر روی زخم و 
برداشتن آن بسیار راحت بوده و می توان بدون نیاز به ابقای 
ثانویه آن را در محل نگاه داشت. لطفاً جهت دستورالعملهای 

کامل ، به بروشور داخل بسته مراجعه نمایید.

نکته
آلودگیهای  مقابل  موثردر  استریل  محافظ  یک  ایجاد   -
و  پیشگیری  )مراکز   CDC توسط  که  همانگونه   ، خارجی 
توصیه شده  عفونت  امراض( جهت کاهش ریسک  کنترل 

است.
- سیلیکون نرم موجب کاهش آسیب به الیه خارجی پوست 

و ناحیه زخم هنگام تعویض پانسمان می گردد.
- کنترل موثر ترشحات برای زخمهای پس از جراحی.

- انعطاف پذیری باال که موجب تسهیل در تحرک بیمار 
می گردد.

HOW TO APPLY?

محصوالت بازه جراحی

MediClear™ PostOp Absorb

MediClear™
PostOp Absorb
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WHAT IS IT?
MediClear™ PostOp Absorb is an absorbent, 
bacteria proof, self-adherent silicone border 
dressing designed for the management of a 
wide range of exuding wounds, such as post-
operative wounds, abrasions, blisters and skin 
tears. MediClear™ PostOp Absorb may be used 
throughout the healing process to provide 
protection for the indicated  wound types.

HOW DOES IT WORK?
MediClear™ PostOp Absorb is a hydrophilic 
foam that is placed between a perforated soft 
silicone adhesive wound contact layer and a 
highly breathable but water and bacteria proof 
polyurethane transparent film. The advanced 
construction of MediClear™ PostOp Absorb 
facilitates dynamic fluid management to reduce 
the risk of maceration, while the silicone adhesive 
layer ensures atraumatic removal at dressing 
changes. MediClear™ PostOp Absorb can be left 
in place without the need for secondary retention 
and is easy to apply and remove.

MediClear ™

PostOp Absorb
Self-Adherent Silicone Dressing with Absorbent Pad

MediClear™ PostOp Absorb

AVAILABILITY:

Peri-Operative Care

Creates an effective sterile barrier against 
external contamination as recommended by the 
CDC to help reduce the   risk of infection.

Soft silicone reduces the incidence of epidermal 
striping and will not disrupt wound site during 
removal.

Effective exudate management for post-op 
wounds.

Highly flexible, promoting patient mobilization.

MediClear™
PostOp Absorb
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نحوه ترمیم زخم
™SurgiClear پانسمانی شفاف و سیلیکونی حاوی دو ماده ضد 

میکروب نقره و کلرهگزیدین است که روی بستری از سیلیکون 
نرم و چسبنده قرار گرفته اند و امکان حداکثر محافظت از پوست 

را فراهم می آورد .
اثر توامان نقره و کلرهگزیدین سبب از بین بردن 99.99 درصد 
از میکروارگانیسم های محل جراحی بوده و از رشد مجدد آن 

ها به مدت 7 روز جلوگیری می نماید .
از  ناشی  تنفس دارد و درد و آسیب  قابلیت  و  شفاف است 

تعویض پانسمان را به حداقل می رساند.

HOW TO APPLY?

محصوالت بازه جراحی

SurgiClear™

SurgiClear™
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WHAT IS IT?
SurgiClear™ is an Antimicrobial Clear Silicone 
Adhesive Dressing with Chlorhexidine and Silver 
used to cover and protect wound sites and wound 
closure devices.

HOW DOES IT WORK?
SurgiClear™ has two antimicrobials – 
chlorhexidine and silver embedded in the 
soft silicone adhesive, allowing for optimized 
protection over the entire surface area. 
SurgiClear™ exceeds modern antimicrobial 
standards on gram positive and gram negative 
bacteria and yeast commonly associated with 
Surgical Site Infections (SSI)*. The soft silicone 
adhesive used for SurgiClear™ minimizes pain to 
patients and trauma to wounds.

AREAS OF USE:
• SurgiClear™ is intended to cover and protect a 
wound caused by percutaneous medical devices 
such as drains, chest tubes, orthopedic pins, 
fixtures, and wires. 
• SurgiClear™ may also be used to cover and 
secure primary dressings. 
• SurgiClear™ inhibits microbial growth within the 
dressing and prevents external contamination.

AVAILABILITY:
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Peri-Operative Care

Dual antimicrobials with the synergistic effect of 
chlorhexidine and silver - proven to kill %99.99 of 
microorganisms   most commonly associated with 
SSI and prevent their regrowth for up to 7 days 

Clear, breathable and a waterproof barrier 
against external contamination

Soft silicone adhesive technology protects 
fragile skin and minimizes pain and trauma 
during dressing changes

SurgiClear ™

Antimicrobial Clear Silicone Adhesive Dressing with 

Chlorhexidine and Silver
SurgiClear ™

SurgiClear™



18

نحوه ترمیم زخم
MediClear™ Scar یک پانسمان نازک ، شفاف سیلیکونی 

خود چسبنده ، متشکل از یک فیلم پلی اورتان بوده که با 
یک ژل چسبنده سیلیکونی نرم پوشش داده شده است. این 
پانسمان به موضع جراحی چسبانده شده و نه تنها از تشکیل 
اسکارهای کلوئید و هایپر تروفیک جلوگیری می نماید بلکه 

به درمان اسکار نیز کمک می نماید.

ویژگی های کاربردی
بتواند  که  شده  طراحی  ای  گونه  به   MediClear™ Scar

به عنوان درمان پیشگیرانه بر روی زخم های بسته جهت 
بکار  تروفیک  هایپر  یا  و  کلوئید  اسکارهای  از  جلوگیری 
رود. این پانسمان همچنین جهت درمان اسکارهای کلوئید 
از  ناشی  اسکارهای  نیز  و  قدیمی  و  جدید  هایپرتروفیک  و 

سوختگی و جراحی مورد استفاده قرار می گیرد.

نکته
- به طور کامل به نواحی اطراف اسکار چسبیده و کمک به 
درمان و یا جلوگیری از اسکارهای کلوئید و هایپرتروفیک 

می نماید.
- می توان تا 7 روز از آن به راحتی و به طور ممتد استفاده 

نمود.
- نازک ، نا محسوس و قابل انعطاف است.

- نیازی به تثبیت پانسمان نیست.

* لطفاً جهت دستورالعمل های کامل ، به بروشور داخل بسته مراجعه نمایید.

محصوالت بازه جراحی

MediClear™ Scar

MediClear™
Scar

ــان مناســب روي   * اســتفاده از mediclear scar در زم
موضــع جراحــي ، مانــع شــکل گرفتــن اســکار مــي شــود.
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WHAT IS IT?
MediClear™ Scar is a thin, discreet, clear medical 
selfadherent silicone film dressing consisting of 
a polyurethane film coated with a soft silicone 
adhesive gel that intimately adheres to the 
contours of the scar to help prevent and/or 
manage hypertrophic and keloid scars.

HOW DOES IT WORK?
MediClear™ Scar is designed as a prophylactic 
therapy on closed wounds to help prevent 
hypertrophic or keloid scarring as well as for the 
management of both old and new hypertrophic 
and keloid scars, including burn and surgical 
scars.

AREAS OF USE:
On surgical incisions, use MediClear™ Scar only 
after sutures have been removed and the site 
is fully closed. MediClear™ Scar is for external 
use only. Do not use ointments or creams under 
the dressing as they may interfere with the 
performance of the product. The skin should be 
dry and free of detergent residue to prevent skin 
irritation and to ensure good adhesion. Do not 
use on open wounds or where the skin integrity 
is compromised.

MediClear ™

Scar
Self-Adherent Silicone Film Dressing for Scar Care

MediClear™ Scar

AVAILABILITY:
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Peri-Operative Care

Intimately adheres to the contours of the scar 
to help prevent and/or manage hypertrophic and 
keloid scars. 

Can be worn comfortably and continuously for 
up to 7 days.

No additional fixation required.

Thin, discreet and flexible.

MediClear™
Scar
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دفتــر مرکــزی: تهــران، خیابــان ولیعصــر، نرســیده بــه 
توانیــر، بــن بســت بخشــندگان، ســاختمان مديكــو 

 208 واحــد  پــالس، 
کد پستی 1516743411

تلفن  : 86081472 - 21 - 98+
info@m-s-f.net :پست الكترونیكی

www.m-s-f.ir : وب سايت

کاشــانی،  اهلل  آيــت  خیابــان  تهــران،  فــروش:  دفتــر 
روبــروی فرهنگســرای نــور، پالك 464 ، ســاختمان نور، 

طبقــه ٢، واحــد ٩
کد پستی 1483895957

تلفن  : 44086988 - 21 - 98+

تندرستی، سرمایه است . . . ! 


