
”Förbandet får absolut inte gå sönder när man tar bort det”

”Flera av våra patienter har ganska stora, smärtsamma sår. Därför är det 
jobbigt för både patienten och oss själva när vi ska byta förbandet. Allra bäst 
är det naturligtvis om förbandet enkelt kan tas bort i ett enda stycke, utan 
hjälp av olika instrument.” 

Sjuksköterska, kirurgisk avdelning

Extra absorption och 
hållfasthet
Ny generation för behandling av vätskande sår

• Optimal sårläkningsmiljö med dämpad inflammation1, snabb gelbildning 2 
 vid absorption och retention av vätska, bakterier samt enzymer 2

• Binder in och håller kvar vätska och bakterier - även vid kompression 2

• Håller sårkanterna intakta, förhindrar maceration 2

• Unika, insydda förstärkande fibrer säkerställer extar hållfasthet och gör det 
 lätt att avlägsna i ett stycke 3

• Mer AQUACEL®-material som ger extra absorption av sårvätska 4

• Utvecklad efter kunders önskemål
• Kan hanterar alla typer av vätskande sår

Indikationer: Trycksår, bensår, fotsår hos diabetiker, 
brännskador och kirurgiska sår.

AQUACEL® Extra™ förband finns också i en version med silver 
för behandling av infekterade sår eller sår med risk för infektion.

AQUACEL® Extra™ förband med förstärkande fibrer
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AQUACEL® Extra™ förband

Antal/fp.
 

10 st.

10 st. 

5 st.

10 st. 

10 st. 

10 st. 

Storlek
 

5 x 5 cm 

10 x 10 cm 

15 x 15 cm

4 x 10 cm

4 x 20 cm

4 x 30 cm

Innehåll: AQUACEL® Extra™ förband består av unik 
Hydrofiber®-teknologi (natriumcarboxymetylcellulosa) samt 
förstärkande cellulosafibrer.

Indikationer:*  AQUACEL® Extra™ förband kan användas 
som primärt förband vid måttligt till kraftigt vätskande sår, 
där extra hållfasthet och absorption krävs.

 •	Svårläkta	sår:	Bensår,	trycksår,	fotsår hos diabetiker.

 •	Akuta	sår:	Kirurgiska	sår	(postoperativa	incisioner,	
  sekundärläkande sår och tagställen), delhudsbränn-
  skador, traumaskador, skrapsår och lacerationer 
  (slitskador).

Bytesintervall: Byt förbandet när det är kliniskt indikerat. 
Förbandet kan sitta på i upp till 7 dagar.

Förvaring: Vid rumstemperatur.

Steriliseringsmetod: Gammasterilisering.

Klassificering: AQUACEL® Extra™ förband är CE-
märkta och uppfyller relevanta miljö- och säkerhetskrav.

Hållbarhet: 5 år i oöppnat förpackning.

LATEXFRI produkt och förpackning.

* Se	bruksanvisning	i	förpackningen	för	ytterligare	information.
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