
”Man hoppas att förbandet följer med på en gång”

”Ett par av mina patienter har sår med mindre kaviteter, där jag behöver ett 
förband med god absorptionsförmåga. Jag vet hur ont det kan göra, när man 
tar bort ett förband från kavitetssår. Varje gång hoppas jag att det ska gå 
lätt, och att hela förbandet ska följa med på en gång.”

Sjuksköterska, plastikkirurgisk avdelning

Förband till kavitetssår - 
enkelt att ta bort i ett stycke
AQUACEL® band är ett specialutvecklat förband för användning i kaviteter. Förbandet är enkelt att 
applicera 1 och förstärkande fibrer gör att det enkelt kan avlägsnas i ett stycke. Det är en stor hjälp 
för personalen – och en lättnad för patienten, då smärtsamma förbandsbyten kan reduceras 2. 
AQUACEL® band bevarar en fuktig sårläkningsmiljö 3 och formar sig efter såret, så att det inte bildas 
utrymmen mellan sår och förband där bakterier kan växa till 4.

AQUACEL® band absorberar sårvätskan snabbt och omvandlas till en sammanhängande gel, 
som binder in sårvätskan, bakterier och enzymer 3. 

AQUACEL® band finns även med silver, för sår som är infekterade eller som riskerar att bli det 5. 
Förbanden kan sitta på i upp till sju dagar, vilket gynnar sårläkningsprocessen 3.

Indikationer: Sårkaviteter och abscesser.

Specialförband till kavitetssår 

•	Extra	hållfasthet	säkerställer	att	förbandet	kan	

	 avlägsnas	i	ett	stycke

•	Förbandet	är	speciellt	framtaget	för	kavitetssår

•	Finns	även	med	silver	vid	behov	av	antimikrobiell	effekt	

•	Optimal	sårläkningsmiljö	–	snabb	gelbildning	3,	absorption	av	
	 vätska,	bakterier	och	enzymer	3,	dämpad	inflammation	4

•	Binder	vätska	och	bakterier	–	även	vid	kompression	3



AQUACEL® band

Antal/fp.
 

5 st.

5 st. 

Storlek
 

1 x 45 cm 

2 x 45 cm 

Beställningsnr.
 

420127 

202043 

AQUACEL® band

AQUACEL® Ag band

Antal/fp.
 

5 st.

5 st. 

Storlek
 

1 x 45 cm 

2 x 45 cm 

Beställningsnr.
 

420128 

808737

Innehåll: AQUACEL® och AQUACEL® Ag band består av 
unik hydrofiber®-teknologi (natriumkarboxymetylcellulosa) 
samt förstärkta cellulosafibrer. AQUACEL® Ag band inne-
håller dessutom 1,2 % (w/w) silverjoner.

Indikationer:*  Den extra hållfastheten i AQUACEL® och 
AQUACEL® Ag band betyder att de med fördel kan använ-
das vid behandling av sårkaviteter, abscesser och kirurgiska 
incisioner. AQUACEL® Ag band väljs vid behandling av 
infekterade sår eller sår med ökad risk för infektion.

Bytesintervall: AQUACEL® och AQUACEL® Ag band kan 
sitta på i upp till sju dagar – eller byts när det är kliniskt 
indicerat.

Förvaring: Vid rumstemperatur.

Steriliseringsmetod: Gammasterilisering.

Klassificering: AQUACEL® och AQUACEL® Ag band är 
CE-märkta och uppfyller relevanta miljö- och säkerhetskrav.

Hållbarhet: AQUACEL® band 5 år. 
AQUACEL® Ag band 2 år.

LATEXFRI produkt och förpackning.

* Se bruksanvisning i förpackningen för ytterligare information.
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