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Hydrocellulärt skum

Vidhäftande silikon



Försigtighetsåtgärder
Använd inte ALLEVYN Life tillsammans med oxiderande medel som 
hypokloritlösningar (t.ex. Eusol) eller väteperoxid, eftersom sådana medel 
kan bryta ned det absorberande polyuretanet i förbandet.
Om rodnad eller överkänslighetsreaktion uppstår ska behandlingen avbrytas.
Klipp inte i förbandet för då kan ämnen och material inuti förbandet 
kontaminera såret vilket riskerar att förlänga läkningstiden.
ALLEVYN Life får inte användas som den enda behandlingen i syfte
att skapa tryckavlastning, utan ska alltid användas i kombination med
andra tryckavlastande hjälpmedel. ALLEVYN Life är enbart för engångsbruk. 
Om det används på mer än en patient finns risk för korskontamination eller 
infektion. Om förpackningen öppnas påverkas steriliteten, och därför får 
ett oanvänt förband inte sparas till ett senare tillfälle om förpackningen har 
brutits. Filmen på ALLEVYN Life Heel är vattentät men försiktighet bör iakttas 
om man bär den på hälen då förbandet ej bör doppas ner i vatten.

ALLEVYN™ Life ett hydrocellulärt skumförband uppbyggt av flera lager, 
högabsorberande med en isolerande kärna samt ett maskerande skikt, 
som har utvecklats för människor och deras vardagliga liv.
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•	 Unik form med en bred kant för säkrare fixering, för att anpassas till kroppens konturer, och som tillåter patienten att duscha2-4

•	 Ett maskerande lager gör att genombrott av sårvätska syns minimalt,(in-vitro)5, så att patienten kan känna sig trygg och säker på att förbandet  
inte ska väcka negativ uppmärksamhet

•	 Utmärkt förmåga att hålla kvar vätska även under tryck (in-vitro)6

•	 Ger patienten ett säkert skydd mot läckage (in-vitro)6

•	 Har vid tester(in-vitro) visat sig hämma lukt(in-vitro) 7

•	 ALLEVYN Life är uppbyggt med flera lager som fungerar dämpande och hjälper till att fördela trycket (in-vitro)8

•	 Ett silikonkontaktlager minskar risken för smärta och obehag när förbandet tas bort9 och gör samtidigt att det kan lyftas och sättas tillbaka flera gånger10

•	 Praktisk bytesindikator förhindrar onödiga förbandsbyten.

For patients. For budgets. For today.™

Artikel nr. Storlek Antal/ fp
66801067 10.3cm x 10.3cm (93cm2) 10

66801068 12.9cm x 12.9cm (146cm2) 10

66801069 15.4cm x 15.4cm (211cm2) 10

66801070 21cm x 21cm (392cm2) 10

66801304 Heel 25cm x 25.2cm 5

66801306 Sacrum 17.2cm x 17.5cm (235cm2) 10

66801307 Sacrum 21.6cm x 23cm (386cm2) 10

Beställningsinformation

ALLEVYN - People first, outcomes follow

Indikationer
Indicerad för behandling av sekundärläkande ytliga, granulerande 
sår, svårläkta och akuta vätskande sår, full- och delhudsskador som 
trycksår, bensår, fotsår hos diabetiker, infekterade sår, maligna sår, 
operationssår, första och andra gradens brännskador, tagställen, 
hudavskrapningar och illaluktande sår. ALLEVYN Life kan användas på 
infekterade sår. När ALLEVYN Life används på infekterade sår ska såret 
behandlas enligt lokala kliniska riktlinjer.

Applicering
Rengör såret enligt gällande riktlinjer. Välj ett förband av lämplig storlek. 
Rengör och avlägsna fukt från omgivande hud. Avlägsna omgivande 
hårväxt för att få bättre vidhäftning. Ta bort ett av skyddspapperen 
från ALLEVYN Life och fäst den självhäftande sidan av förbandet på 
huden. Släta ut förbandet över såret så att inga veck uppstår. Ta bort 
resterande skyddspapper och stryk med handen över förbandet så att 
det sitter jämnt och slätt över hela såret utan att vara sträckt. Endast 
sårdynan får ligga an mot sårytan och ska täcka hela såret. ALLEVYN 
Life kan användas som förband på svårbandagerade områden som 
hälar och armbågar. De rundade hörnflikarna kan överlappa varandra 
när förbandet appliceras så att inga veck uppstår på själva förbandet 
eller så att det sträcks.

I början av sårbehandlingen ska förbandet kontrolleras ofta.  
Om ALLEVYN Life används på infekterade sår ska infektionen 
undersökas och behandlas enligt lokala kliniska rutiner. Förbandet kan 
sitta kvar i upp till sju dagar utom i sacrum där förbandet måste bytas 
inom högst fem dagar, beroende på sårets och den omgivande hudens 
tillstånd, eller tills sårvätska täcker mer än hälften av den absorberande 
sårdynans ytterkant.

När ALLEVYN Life appliceras i sacrumområdet, där det är en ökad risk 
för infektion, är det viktgit att kontrollera att förbandet sitter på plats. 
Ovanstående riktlinjer är enbart avsedda som vägledning och beslut 
om förbandsbyte ska fattas efter klinisk bedömning enligt lokala  
kliniska rutiner.

Borttagning av förband
För att ta bort ALLEVYN Life lyfter du en av häftkantens flikar och drar 
försiktigt tills hela förbandet har avlägsnats från såret.
Vid sakrala sår ska förbandet dras från toppen i riktning mot anus för  
att minimera risken för kontaminering.

Ovanstående riktlinjer är enbart avsedda som vägledning och beslut om förbandsbyte ska fattas efter 
klinisk bedömning. Även lokala kliniska rutiner ska beaktas.

Ingen vätska  
på ytterkanten –  
förbandet kan sitta kvar 
med genomträngande 
sårvätska dold

Vätska täcker 50 %  
av ytterkanten –  
förbandsbyte bör övervägas

Vätska täcker 75 %  
av ytterkanten –  
byt förband


