SORBACT®
SUPERABSORBENT

Infektionsforebyggende højabsorberende bandage

REDUCERER DEN MIKROBIOLOGISKE BELASTNING VED KRAFTIGT TIL
MEGET KRAFTIGT VÆSKENDE SÅR
Sorbact® Superabsorbent er en steril, bakteriebindende superabsorberende sårbandage. Den består
af et grønt sårkontaktlag af acetatvæv kombineret med en superabsorberende kerne og et hvidt
vandafvisende underlag. Sorbact® Superabsorbent absorberer og tilbageholder ekssudat, hvilket
reducerer risikoen for maceration og opretholder et fugtigt sårmiljø. Hertil kommer, at Sorbact®
Superabsorbents høje absorptionskapacitet hjælper med at reducere bandagens skiftefrekvens.

Produkt

Varenr.

Størrelse

Stk. / æske

Sorbact® Superabsorbent

98501

10x10 cm

10

Sorbact Superabsorbent

98502

10x20 cm

10

Sorbact® Superabsorbent

98503

20x20 cm

10

Sorbact® Superabsorbent

98504

20x30 cm

10

®

TILSIGTET ANVENDELSE
Sorbact® Superabsorbent er beregnet til brug i behandlingen af rene, koloniserede, kontaminerede
eller inficerede sår, der er kraftigt til meget kraftigt væskende, såsom venøse og arterielle sår,
postoperative sår, traumesår, tryksår og diabetiske sår.



 Vandafvisende yderside - lav risiko
for gennemvædning og lækage
 Superabsorberende pude, der
absorberer og holder på sårvæsken



 Fordelingslag for hurtig fordeling
ind i den superabsorberende pude
 Sorbact® sårkontaktlag
der reducerer den mikrobiologiske
belastning i såret




1.

Behandl såret i overensstemmelse med lokal klinisk
praksis.

5.

Fiksér med hudvenlig tape eller anden passende
bandagefiksering.

2.

Vælg en passende bandagestørrelse til såret.

6.

3.

Fjern bandagen fra posen ved steril teknik.

4.

Sørg for at den grønne side af bandagen er i direkte
kontakt med såret.

Bandagens skiftefrekvens afhænger af sårets
ekssudatniveau og generelle tilstand. Bandagen
bør skiftes mindst to gange om ugen.
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Sorbact® er et registreret varemærke tilhørende ABIGO Medical AB

BRUGSANVISNING

SORBACT® – FOREBYGGER INFEKTION
Sorbact® bakteriebindende bandage forebygger og behandler sårinfektioner ved at reducere den
mikrobiologiske belastning i såret på naturlig vis. Mikroorganismerne bindes irreversibelt til bandagens
overflade og fjernes, når bandagen skiftes.
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