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ALUHEAL

Maigs aerosols, kas satur alumīnija pulveri 

un vairākas aktīvās sastāvdaļas ādas 

pareizai kopšanai pēc ķirurģiskām 

procedūrām.

200ml



Brūču dziedēšana

• Brūce ir audu anatomiskās nepārtrauktības pārtraukšana vai to 
bojājums kaitīga faktora ietekmē. Tā kā pēc traumas tiek atjaunota tās 
nepārtrauktība, to sauc par dziedināšanu.

• Tas ir process, kas apvieno fizikālos, ķīmiskos un šūnu mehānismus, 
kas atjauno bojātu struktūru vai aizstāj to ar saistaudu.



Brūču dziedēšana

• Brūci var dziedēt, ātri sakļaujot malas (per primam intentionem) -
brūces malas ir kopā, atjaunojas ādas nepārtrauktība, tiek izveidota 
lineāra rēta. Tas attiecas uz tīrām brūcēm, kas ir pareizi šūtas un aizņem 
līdz 6-8 dienām. Tas ir visizdevīgākais veids, kā dziedēt brūces

• Sadzīšana ar granulēšanu (per secundam intentionem) ir garāks 
process un notiek, ja dažādu iemeslu dēļ brūce sākotnēji nav bijusi 
slēgta. Attiecas uz neapstrādātām, bieži inficētām brūcēm. Brūces 
apakšā tiek veidoti granulācijas audi no ieaugušajiem asinsvadiem. 
Graudi ir substrāts ādas virsmas slāņu un epidermas reģenerācijai, kas 
aug no brūces malām uz granulācijas audiem. Šāda brūču dzīšana prasa 
rūpīgu aprūpi un biežas pārsēju maiņas. Rēta, kas paliek pēc brūces 
sadzīšanas, ir liela un redzama.



Brūču dziedēšana

Ķirurģiski noslēgta brūce ir brūce, ko 
dziedē “per primam intentionem”.

1. Per primam intetionem
2. Per secundam intentionem



Pēcoperācijas brūču aprūpe

Pēcoperācijas brūču aprūpe ir ārkārtīgi svarīga. Lai ķirurģiskās 
brūces tiktu dziedinātas pareizi, tām jābūt nodrošinātiem 
atbilstošiem apstākļiem, izmantojot preparātu, kas :
- Nodrošina mitru vidi (pareiza brūces mitrināšana) 

- Ierobežo baktēriju vairošanos 

- Ir absorbējošs un savelkošs 

- Atvieglo un atbalsta reģenerācijas procesu

Ir vērts izmantot arī speciālu apģērbu, kas darbosies kā 
aizsarglīdzeklis un neļaus laizīties.



VetExpert risinājums: ALUHEAL AEROSOLS

Īpašības:

• Kliņģerīšu ekstrakts un hialuronskābe palīdz veicināt 
bojātās dzīvnieka ādas reģenerāciju mitrinot to.

• Linsēklu eļļa ieeļļo un uztur pareizu mitruma līmeni ādā.

• Sudraba atvasinājums palīdz ierobežot baktēriju 
augšanu aplikācijas vietā.

• Kaolīnam piemīt savelkošas un absorbējošas īpašības.



Norādījumi lietošanai

• Produkts paredzēts tikai lietošanai dzīvniekiem.

• Pirms lietošanas sakratiet flakonu apmēram 60 sekundes. Izmantojiet 
vertikālā stāvoklī. Deva 15-20 cm attālumā no sausas, attīrītas ādas. 
Ļauj nožūt.

• Nelietot ap dzīvnieku acīm un ausīm.

• Ja aerosola sprausla ir bloķēta, skalojiet to 

karsta ūdens strūklā.



Sastāvdaļas

Butāns, propāns, linsēklu eļļa, kaolīns, saulespuķu

sēklu eļļa, kliņģerīšu ziedu ekstrakts, hidrolizēta

hialuronskābe, sudraba vara ceolīts, silīcija dioksīds, fenoksietanols,

etilheksilglicerīns, CI 77000.



Aktīvās sastāvdaļas

KLIŅĢERĪŠU EKSTRAKTS
Kliņģerīšu ekstrakts ir bagāts ar flavonoīdiem un karotīniem. Paātrina granulācijas, 
rētu veidošanās un brūču dzīšanas procesu, nomierina kairinājumu, novērš 
zvīņošanos. To lieto apdegumiem, apsaldējumiem, ādas bojājumiem, ķērpjiem, 
sasitumiem, vietās pēc kukaiņu kodumiem.

LINSĒKLU EĻĻA
Linsēklu eļļa ir bagātīgs būtisko nepiesātināto taukskābju avots. Tās veido šūnu 
membrānu celtniecības materiālu, tās darbojas kā hormoni un starpšūnu
informatori. Tas veicina ādas mitrināšanos un eļļošanu, piešķirot tai elastību un 
maigumu.

SUDRABS
Tam piemīt antibakteriālas un antiseptiskas īpašības, kā arī tas paātrina bojāto audu
dzīšanu.



Aktīvās sastāvdaļas

HIALURONSKĀBE
Glikozaminoglikāns dabiski sastopams visa organisma audos, kur tam ir neatņemama 
loma ekstracelulārajā matricā. Brūču dzīšanas procesā brūces vide saglabājas dabiski 
mitrināta, atbalstot vitalitāti un šūnu migrāciju. Piesaista ūdeni un barības vielas uz 
apkārtējo audu brūces, liek tām koncentrēties ap brūci, kam ir pozitīva ietekme uz 
brūču dzīšanas procesu.

KAOLĪNS
Tam ir absorbējoša un savelkoša iedarbība.

ALUMĪNIJS
Mikronizēts alumīnijs iedarbojas uz brūcēm aizsargājošā, antibakteriālā veidā, palielina
brūces malu saraušanos, paātrina dzīšanas procesu.



Pozicionēšana

• Daudz līdzīgu preparātu ir tirgū, bet ... 

Tikai ALUHEAL ir formula, kas bagātināta ar linsēklu eļļu, kaolīnu, 
hialuronskābi, sudrabu. Tāpēc tas ir produkts, kas, pateicoties 
izmantotajiem dabiskajiem materiāliem, ievērojami veicina brūču aprūpi, 
savilkšanos un uzsūkšanos, nekairina, palīdz uzturēt pareizu ādas mitruma 
līmeni. Citi produkti savā sastāvā parāda tikai alumīnija īpašības. 

Turklāt konkurējošo produktu sastāvā bieži ir ALKOHOLS, no kā brūču 
gadījumā (dzīšanas procesa laikā) būtu jāizvairās.

ALUHEAL ir produkts ar bagātīgāko sastāvu par pieņemamu cenu ☺☺



ALUHEAL AEROSOLS.
PĀRBAUDĪTS PREPARĀTS

INOVATĪVA FORMULA


