
USAGE AREAS
 - Can be applied to the surrounding skin for protection from 
becoming too wet (macerated) and breaking down.
- Can be applied before wound pads, bandages or gels for 
prepare
 micro environment of the wound.
- Can be used to clean and care of the ostomy area.
- Can be used to speed up the healing process of sensitized 
skin.
- Can be used for the care of the damaged perineal region.
- Can be used to protect the wound micro-environment 
against body uids.

KULLANIM ALANLARI
 - Maserasyon ve Cilt hasarını önlemek için kullanılabilir.
- Yara pedleri, bandaj ve jel uygulamasından önce yara 
mikroçevresini hazırlamak için kullanılabilir.
- Ostomi alanını temizlik ve bakımı için kullanılabilir.
- Hassaslaşmış ciltlerin iyileşme sürecini hızlandırmak için 
kullanılabilir.
- Hasar görmüş perineal bölgenin bakımı için kullanılabilir.
- Yara mikro çevresini vücut sıvılarına karşı korumak için 
kullanılabilir.

Infection Control
Enfeksiyon Kontrol

Ref:  MP0030
Barcode: 8681020477199
Class: CLASS IIA M.D.
Quantity: 5 pcs /Pack

Wound Care/Ostomy Care
Yara Bakımı / Ostomi Bakımı

Essence, Paraben, Paint, Allergen and Antiseptic free

Contains Dimethicone, Phospholipid, Provitamine B5, 
Allantoin, Aloe Berbadensis Extract, Vitamine E, Glycer-
in, Chamomile Extract, Arginine, Aspartic Acid,PCA, 
Glycine, Alanine, Serine, Valine,Isoleucine, Histidine, 
Creatine, Sweet Almond Oil. 

Esans, Paraben, Boya, Allerjen and Antiseptik içermez

İçerik :Dimethicone, Phospholipid, Provitamine B5, 
Allantoin, Aloe Berbadensis Extract, Vitamine E, Glycer-
in, Chamomile Extract, Arginine, Aspartic Acid,PCA, 
Glycine, Alanine, Serine, Valine,Isoleucine, Histidine, 
Creatine, Sweet Almond Oil. 
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BARRIER CREAM CLOTHES - CLASS IIA M.D.

MED-COVER PLUS BARİYER KREMLİ HAVLULAR

Med-Cover Plus Barrier Cream Clothes: Provides skin protection against 
body uids and forms a long-lasting barrier. Protect the micro-environ-
ment of the wound against skin damage caused by chronic urinary 
leakage and other body uid in ows.
In bed-dependent patients, the natural barrier layer (acid layer) of the skin 
is destroyed and the skin begins to dry out due to long laying. The skin's 
natural barrier layer sees a shield in the skin. The skin that loses this shield 
loses its defenses after a certain period of time, and bacteria, viruses, and 
sports start touching the skin. After a period of time, the integrity of the 
skin deteriorates and infection begins to develop in the cracks. The injuries 
to the infected skin lead to limb losses.
One of the main reasons for the disappearance of the barrier layer is to 
clean the skin with soap and water. The pH of the water and soap is basic 
enough to not be able to measure. And at this baseline, a cleanse destroys 
this barrier layer. Otherwise, the cells on the side of the patient lying on 
the same side can not provide normal air / water functions because they 
can not provide air and water access.
The MED-COVER PLUS BARRIER CREAM CLOTHES we produce from all 
these ways helps prevent the wound from infecting body uids with the 
barrier layer formed around the micro wound and accelerates the healing 
process.

Med-Cover Plus Bariyer Kremli Havlu  : Vücut sıvılarına karşı cilt koruması 
sağlayan ve uzun süreli bariyer oluşturan bir üründür. Yaranın mikro 
çevresini kronik idrar kaçağından ve diğer vücut sıvısı akıntılarından  
kaynaklanan cilt hasarına karşı korur.
Yatağa bağımlı hastalarda uzun süre yatmalardan dolayı cildin doğal 
bariyer tabakası(asit tabakası) tahrip olur ve cilt kurumaya başlar. Cildin 
doğal bariyer tabakası ciltte bir kalkan görevi görmektedir. Bu kalkanı 
yitiren cilt belli bir süre sonunda savunmasını yitirir ve bakteriler, 
virüsler,sporlar cilde temas etmeye başlar. Belli bir süre sonra cilt bütün-
lüğü bozulur ve çatlaklarda enfeksiyon oluşumu başlar. Enfekte olan ciltte 
oluşan yaralar sonraları uzuv kayıplarına yol açmaktadır. 
Bariyer tabakasının kaybolmasının temel sebeplerinden biri cildin su ve 
sabun ile temizlenmesidir. Su ve sabunun pH derecesi ölüçülemeyecek 
kadar baziktir. Ve bu bazlıkta bir temizlik cildin bariyer tabakasını yok eder. 
Bunun dışında sürekli aynı tarafa yatan hastaların yattığı taraftaki ciltleri 
hava ve su girişi sağlayamadıklarından o bölgedeki hücreler normal yaşam 
fonksiyonlarını sürdüremezler.
Tüm bunlardan yola çıkarak ürettiğimiz MED-COVER PLUS BARİYER KREMLİ 
HAVLU yaranın mikro çevresinde oluşturduğu bariyer tabaka ile yaranın 
vücut sıvılarından enfekte olmasını engellemeye yardımcı olur ve iyileşme 
sürecini hızlandırır.

Ref:  MP0010
Barcode: 8681020477175
Class: CLASS IIA M.D.
Quantity: 8 pcs /Pack

Ref:  MP0020
Barcode: 8681020477182
Class: CLASS IIA M.D.
Quantity: 12 pcs /Pack

Wound Care/Ostomy Care
Yara Bakımı / Ostomi Bakımı
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