
Förbandet som tar bort lukt

CarboFlex® förband är ett lukt- och vätskeabsorberande 

förband som kan användas till vätskande och illaluktande 

sår. Absorptionsytan absorberar vätska och skapar en fuktig 

sårmiljö. Kolfiltret i CarboFlex förband absorberar lukten, vilket 

ger en luktreduktion. Resultatet kan bli en lägre omläggnings-

frekvens, kostnadseffektiv behandling och mindre lidande för 

patienten.
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AbsorberAr lukt och sårvätskA
CarboFlex förband har en god och snabb absorptionsförmåga och binder in 
sårvätskan. Risken för maceration reduceras och antal förbandsbyten minimeras. 
CarboFlex förband är lämplig att använda vid vätskande- och illaluktande sår.

behAglig för pAtienten
CarboFlex förband bildar en gel i kontakt med sårvätska, och är därför lätt att ta bort 
utan att orsaka obehag för patienten. 

enkel Att AnvändA
CarboFlex förband läggs direkt i såret och appliceras med en marginal på 3 cm utöver 
sårkanterna. CarboFlex förband kan användas som primär- och sekundärförband. 
      
Vid djupa sår kan sårhålan fyllas ut med AQUACEL® Hydrofiber® förband.  
      
CarboFlex förband kan användas på infekterade sår som behandlas av medicinskt 
ansvarig personal. Vid infekterade sår rekommenderas AQUACEL® Ag med 1,2% 
joniserad silver som primärförband.

Fakta

CarboFlex® förband är ett sterilt ej 
vidhäftande förband med ett absorbe-
rande sårkontaktskikt (bestående av 
Hydrofiber® och alginat), ett mittskikt 
av aktivt kol och ett smidigt vattenav-
stötande lager. Förbandet får ej klippas 
eller skäras sönder. Lägg den fibrösa 
ytan mot såret.

indikAtioner
CarboFlex förband kan användas vid 
behandling av akuta och  kroniska sår 
med dålig lukt, t ex bensår, trycksår, 
cancersår och diabetessår, akuta sår 
som t ex postoperativa sår, tagställen 
och delhudsbrännskador. CarboFlex 
förband kan användas på infekterade 
sår. Vid behandling av infekterade sår 
rekommenderas AquACel® Ag för-
band med 1,2% joniserad silver 
som primärförband.

bytesintervAll
Max tre dagar eller så byts förban-
det när det är mättat. Om såret är 
infekterat bör CarboFlex förband 
bytas mer frekvent. 

förvAring
Förvaring sker i rumstemperatur 
undvik starkt ljus, kyla och hög 
luftfuktighet

steriliseringsmetod
Gammasteriliserad

klAssificering
CarboFlex är Ce-märkt och tillfred-
ställer relevanta miljö- och säker-
hetskrav

hållbArhet
5 år.

För ytterligare information se 
bruksanvisning i förpackningen.

Gynnsam sårläkningsmiljö – 
absorptionsytan (Hydrofiber® 
och alginat) bildar en gel som 
skapar en fuktig sårmiljö.

CarboFlex förband bevarar en 
fuktig sårmiljö och avlägsnas 
enkelt från såret.

Kolfiltret som består av aktivt kol, 
absorberar lukt från såret.

carboflex®

Storlek Antal/förp Kod Varunummer
10 x 10 cm 10 403202 868273
8 x 15 cm (oval) 5 403203 868281
15 x 20 cm 5 403204 868299
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