Vliwasorb®

Vliwasorb®
Vliwasorb® Adhesive
-superabsorberande elastisk sårkompress med spärrskikt
Egenskaper:
 Mjukt, elastiskt och flexibelt superabsorberande sårförband med
superabsorbenten inkapslad i cellulosa.
 Binder höga volymer vätska inklusive bakterier vid behandling av
kraftigt vätskande sår, vilket minskar risken för maceration.
 Erbjuder glesare förbandsbyten.
 Har ett spärrskikt för att förhindra läckage mot kläder, sänglinne
 Förbandet är lätt att applicera.
 Har en hudvänlig elastisk häftkant, med mycket god vidhäftning.
Ingen extra fixering krävs. Speciellt lämpad för områden där det
normalt är svårt att fästa ett förband.
Indikationer:
 För behandling av kraftigt till måttligt vätskande sår t ex trycksår,
arteriella sår, venösa bensår, diabetiska sår, vid postoperativ
läkning, laparatomisår, fistlar mm.
 Används som superabsorberande kompress att lägga som
primärförband.
 Används också som sekundärförband för kraftigt vätskande sår i
kombination med t ex alginatförband Suprasorb A, Suprasorb
A+Ag och Vliwaktiv Ag
 Kan användas vid kompressionsbehandling.
Att beakta:
 Använd ej i djupa sårfickor eftersom produkten kan expandera
betydligt när sårvätskan absorberas. Ska ej klippas!
Omläggningsfrekvens:
 Omläggningsfrekvens av Vliwasorb högabsorberande sårförband
avgörs av ansvarig läkare, sköterska, beroende på sårets tillstånd
(mängden exsudat m m).
Material:
Ytskikt av icke vidhäftande, perforerad och elastisk polyethylen.
 Absorberande mellanskikt av superabsorbentpolymer (sodium
polyacrylat) inkapslat i cellulosa
Blått spärrskikt av nonwoven i polypropylen
Häftmassa av hudvänlig polyaktrylat
Förpackningar:
Produktförpackning av cellulosa och polyethylen
Avdelningsförpackning av cellolosa
Transportkartong i wellpapp av cellulosa
Förvaring och hållbarhet:
Förvaras torrt och rent i rumstemperatur
Rätt förvarad är produkten hållbar i 3 år från tillverkningsdatum
Storlek
Med häftkant
12x12cm S
15x15cm S
15x25cm S
Utan häftkant
7,5x7,5cm S
10x10cm S
10x20cm S
20x20cm S
20x30cm S
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Produktklassicicering:
CE-märkt anligt Medicinska Direktivet som Klass IIb-produkt
Testad enligt EN-Standard 13726-1
Avfallshantering:
Produkten hanteras som brännbart avfall
Produktförpackningen hanteras som brännbart avfall
Avdelningsförpackningen källsorteras eller hanteras som
brännbart avfall
Transportkartongen källsorteras

Vliwasorb®

Bruksanvisning:
För behandling av kraftigt vätskande sår, t ex trycksår,
arteriella sår, venösa bensår, postoperativ läkning,
laparatomisår, fistlar, superficiella andra gradens
brännskador.
1) Förberedning av såret:
Före applicering av nytt förband, rengör såret enligt
rutin och torka sårkanterna.
2) Applicering av sårförbandet:
Storleken av förbandet avgörs av sårstorleken –
förbandet bör överlappa såret med ungefär 2-3cm.
Stryk ut förbandet försiktigt över såret och pressa ner
kanterna.
3) Förbandsbyte:
Intervallerna för byte av Vliwasorb högabsorberande
sårförband avgörs av ansvarig läkare, sköterska,
beroende på sårets tillstånd ( mängden exsudat m m)
Att beakta:
Vliwasorb ska inte rivas av eller klippas.
När maximal absorptionskapacitet har uppnåtts kan
ytterligare fastsättning av förbandet behövas för att
undvika skjuvkrafter i den adhesiva ytan.
Produkten är steril om inte förpackningen är öppnad
eller skadad.

För ytterligare information, var god
se bipacksedel.
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