Flaminal Forte ®
Flamigel ®
Flaminal Hydro®
Flamirins®

www.flamigel.cz

Flamigel ®
•

koloidní hydroaktivní gelové krytí pro suché a mírnû
secernující popáleniny, akutní a chronické rány

•

inteligentní tvÛrce vlhkého prostﬁedí, aktivní a pasivní
polymery zaji‰Èují schopnost absorpce i hydratace

•

vytváﬁí kyselé prostﬁedí (pH 4,5) – úãinnû kontroluje
mikrobiální pﬁítomnost v ránû

•

podporuje granulaci a tvorbu nového epitelu

Flamigel 50 ml
kód VZP 80 716
Flamigel 250 ml
kód VZP 80 715

SloÏení: kyselé koloidní polymery, L- argin, polykarbonylpolykarbonát, methyl p- hydroxybenzoánát,
propyl p – hydroxybenzonát, ãi‰tûná voda
Koloidní hydroaktivní gelové krytí pro suché i exsudující rány. Flamigel má schopnost hydratace
i absorpce.
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Pasivní polymery aktivované el. nábojem ε exsudátu absorbují vodu z exsudátu pﬁítomného v ránû
a udrÏují konstantní hladinu vlhkosti pro optimální prÛbûh hojení rány.
Kyselé prostﬁedí (pH 4,5) a metyl a propylparabenhydroxybenzoáty niãí absorbované bakterie

Graf úbytku absorbovan˘ch bakterií in vitro
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Flaminal Hydro ®
•

hydroaktivní koloidní gel obsahující
3% alginátu

•
•
•

enzymatick˘ antibakteriální systém
udrÏuje vlhké prostﬁedí v ránû
pro rozsáhlé slabû aÏ stﬁednû
exsudující rány *

Flaminal Hydro 50 ml
kód VZP 81 420
Flaminal Hydro 500 ml
kód VZP 81 421

SloÏení: kyselé koloidní polymery, sodn˘ alginát, kyselina algová, enzymatické systémy, polyethylenglykol,
hydroxypropylcelulóza, makrogol 300/1500, ãi‰tûná voda
Enzymatick˘ antibakteriální systém
Flaminal Forte a Flaminal Hydro obsahují 2 druhy enzymÛ – enzymatick˘ antibakteriální systém.
Glukozaoxidáza a laktoperoxidáza zaji‰Èují selektivní pﬁístup k bakteriím a keratinocytÛm

exsudát + Flaminal Forte
glukózo-oxidáza

H2O2 + R - COOH
laktoperoxidáza - reaguje s buÀkou bakterie a niãí ji,
zatímco vÛãi keratinocytÛm je necytotoxická

Test cytotoxicity - nárÛst keractinocytÛ v % ke kontrolní skupinû po 24 hod.
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Produkt S

Graf znázorÀuje procentuální pﬁírÛstek nebo úbytek keratinocytÛ. Ve 3 testovacích skupinách byly
aplikovány rozdílné antibakteriální materiály. Hodnoty vyjádﬁené v grafu vykazují vliv aplikovan˘ch
prostﬁedkÛ na vzorky po 24 hodinách ve srovnání s kontrolním vzorkem.
U vzorku o‰etﬁeného Flaminalem pozorujeme v˘razné zv˘‰ení metabolické aktivity ve srovnání s kontrolní
skupinou - pﬁírÛstek keratinocytÛ. U vzorkÛ o‰etﬁen˘ch 1% polyvidon jodinem (produkt B) a 0,1%
silversulfa-diazinem (produkt S) pozorujeme vysok˘ stupeÀ cytotoxicity vÛãi keratinocytÛm a fibroblastÛm.

Flaminal Forte ®
•
•
•
•

hydroaktivní koloidní gel obsahující 5,5% alginátu

•

v˘born˘ efekt v ãistící fázi

enzymatick˘ antibakteriální systém
zv˘‰ená absorbãní kapacita
pro rozsáhlé a silnû exsudující sekundárnû se
hojící rány *

Flaminal 50 ml
kód VZP 80 884
Flaminal 500 ml
kód VZP 80 885

SloÏení: kyselé koloidní polymery, sodn˘ alginát, vápenat˘ alginát, kyselina algová, enzymatické systémy,
polyethylenglykol, makrogol 400, ãi‰tûná voda

* Flaminal Hydro a Flaminal Forte jsou indikovány pro:

•
•
•
•
•

bércové vﬁedy (arteriální, venózní, diabetické, kombinované)
pooperaãní rány
rány zpÛsobené onkologickou léãbou
dekubity
popáleniny (II. stupeÀ)

Úhrada VZP na poukaz ve v˘‰i 75% bez schválení revizního lékaﬁe
pro Flamigel, Flaminal, Flaminal Hydro

Flamirins ®
•

izotonick˘ roztok pro hygienu rány s obsahem hydrataãních prvkÛ
a kyseliny citrónové

•
•
•
•
•
•
•

napomáhá odlouãení nekrózy a cizích prvkÛ z rány
ãistí ránu i mechanicky
hydratuje suché rány
uvolÀuje suché komprese
odstraÀuje zápach
kyselé pH
objem 250 ml

SloÏení: purifikovaná voda, chlorid sodn˘, citrát sodn˘, polysorbát, kyselina citronová,
aloe vera, methylparaben, propylparaben

Kazuistiky
Posttraumatický defekt

Žena, 70 let, plně mobilní, vitální žena.
Zranila se na zahradě (povrchová ranka).
Nesprávným lokálním přístupem došlo k progresi.

Stav při prvním kontaktu po snesení souvislé nekrózy

Stav po dvacetidenní aplikaci Flaminalu

Stav po 30denní aplikaci Flaminalu

Stav po tříměsíční léčbě

Defekt hýždě

Muž, 42let
Rozsáhlý defekt s tuhou ulpívající nekrózou po aplikaci intramuskulární injekce.
Léčba v nemocnici zahájena po neúspěšné léčbě praktikem.

Stav při prvním kontaktu.

Stav po osmidenní aplikaci Flaminalu

Stav po dvacetidenní aplikaci Flaminalu

Stav zhojen po dvouměsíční terapii

Diabetická gangréna pravé planty

Stav při prvním kontaktu

Defekt hýždě

Stav po 14denní aplikaci
Flaminalu.

Stav po 30denní aplkaci
Flaminalu

Žena, 68let
Defekt po aplikaci intramuskulární injekce
Léčba zahájena 20dní po aplikaci injekce

Stav při prvním kontaktu

Pacient 6 let

Muž, 62let, diabetik na Inzulínu.
Zpočátku vznikl absces (pacient neví z čeho).
Pak hospitalizace s incizí a následnou infekcí.
Pacientovi doporučena amputace v bérci.
Na vlastní žádost se nechal přeložit do jiného zařízení, kde
dochází dodnes.

Stav po 15 denní aplikaci Flaminalu

Stav po 78 dnech

Mokvavé a anemické plochy v rozsahu celé pravé dlaně, naplněné bully na volární straně
všech prstů a bully na pravém předloktí. Celkem asi 1.5% hlubokého II. stupně. Po toaletě
rány a okolí byl aplikován Flaminal. Převazy po 24 hod.

18.6. Plochy ve dlani byly koriové,
při okrajích s hemoragickými
okrsky, na prstech bully, které jsme
perforovali.

24.6.Znova provedena toaleta
rány, plochy na malíku a v
proximální části dlaně mají
charakter popálení III.stupně,
proveden debridement, na malíku
pravé ruky zbytková koriová
plocha, dlaň téměř zhojena.

13.8. Jizvy jemně růžové, jen
naznačena hypertrofie na V. prstu.
Funkce ruky je plná.
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