
Att balansera en dynamisk  
sårmiljö

FÖRBEREDELSE AV SÅRBÄDDEN

Hantering av fukt och bakterier anses ofta som de 
viktigaste faktorerna vid förberedelse av sårbädden för 
läkning.

FUKTBALANS

En fuktig miljö bidrar till att påskynda läkning och 
främjar inväxt av ny vävnad.1 Sårvätska är en protein- 
och cellrik vätska som innehåller neutrofiler och 
makrofager och som också främjar läkning.2

KENDALL™ AMD SKUMFÖRBAND MED ETT 

UNIKT VERKNINGSSÄTT:

MIKROSTRUKTURERAT SKUM MED ÖPPNA 

CELLER

Den unika tillverkningsprocessen skapar en 
mikrostruktur med öppna celler som ger en 
kraftigt absorberande sårkontaktyta samt en tät 
kärna för retention.

PHMB ANTISEPTIKUM

Polyhexametylenbiguanid (PHMB) är ett högeffektivt och säkert 
antiseptikum som har används kommersiellt i över 75 år. PHMB 
har ett unikt verkningssätt:

• Binder sig till bakteriella fosfolipid(ytter)membran 
•  Den rubbade membranstrukturen gör att cytoplasman läcker ut 
• Bakteriecellens skyddande lager löses upp
•  Bakteriecellen kollaberar och dör, och lämnar kvar ett "skelett"
• Ingenting kvar som kan mutera eller replikera

Skumytan är 
utformad med en 
vertikalt upp
sugande verkan.

Skumkärna för 
absorption och 
retention.

PHMB:s molekylära 
struktur

BAKTERIEBALANS

De flesta sår är kontaminerade med bakterier i någon 
grad, vilket dock inte nödvändigtvis förhindrar 
sårläkning. När bakterierna börjar att föröka sig 
och bilda kolonier kan de dock börja övermanna 
immunförsvaret, vilket potentiellt kan leda till 
fördröjd sårläkning och manifest infektion.3 

FÖRBANDETS ROLL 

Sårförband absorberar sårvätska, blod och bakterier 
och skapar en fuktig miljö på avstånd från värdens 
immunsystem. Även om förbanden utför dessa upp-
gifter på ett högeffektivt sätt finns det även en risk för 
att de kan 
fungera som 
inkubatorer 
för bakte-
rieväxt och 
öka risken 
för korskon-
taminering 
av såret.

Figur 1. Förbandet applicerat på ett 
måttligt eller kraftigt vätskande sår.

Figur 3. Efterhand som vätskan når fram 
till skumkärnan attackerar och stör 
PHMB den bakteriella cellstrukturen, så 
att cellen dör.

Kendall™AMD skumförbandets verkningssätt

KENDALL™ AMD SKUMFÖRBAND ÄR IMPREGNERADE MED 0,5 % PHMB,  

ETT HÖGEFFEKTIVT ANTISEPTIKUM MED LÅG TOXICITET. PHMB ATTACKERAR 

BAKTERIERNA EFTERHAND SOM SKUMFÖRBANDET ABSORBERAR VÄTSKAN.

Figur 2. Skummet absorberar sårvätskan 
och bakterierna, och tillhandahåller en 
fuktig miljö medan PHMB i förbandet 
attackerar bakterierna.

Figur 4. Skummet fortsätter att tillhanda
hålla en fuktig miljö medan PHMB skyddar 
mot kolonisering och penetration av 
bakterier genom förbandet.

Kendall™ AMD antimikrobiella skumförband har 
utvecklats för att underlätta era ansträngningar att 
hantera både fukt- och bakteriebalans. Förbandet är 
tillverkat av polyuretanskum med öppen cellstruktur 
och är impregnerat med 0,5 % polyhexametylen-
biguanid (PHMB), som är ett högeffektivt anti-
septikum med låg toxicitet. Förbanden är effektiva 
mot både grampositiva och gramnegativa bakterier. 
De är också verksamma mot jästsvampar och andra 
svampar. Dessa nya förband:

GER EN BALANSERAD MILJÖ 

Stöder en fuktig och baktericid miljö

HAR ETT UNIKT VERKNINGSSÄTT 

Skummet absorberar sårvätskan; PHMB binder sig till 
skummaterialet och dödar bakterier vid kontakt

ÄR EFFEKTIVA MOT VANLIGT FÖREKOMMANDE 

BAKTERIER 

Effektiva mot både grampositiva och gramnegativa 
bakterier, inklusive: MRSA, VRE, pseudomonas och 
Acinetobacter baumannii  

ÄR EFFEKTIVA I UPP TILL SJU DAGAR 

Är bevisat effektiva mot upprepad kontamination i 
upp till sju dagar

ÄR KOSTNADSEFFEKTIVA  

Kostar mindre än antimikrobiella behandlingar och 
silverförband

INGEN KÄND RESISTENS  

Har använts i stor utsträckning i över 75 år

Kendall™ AMD skumförband



Kendall™ AMD skumförband 

hanterar fukt och bakterier på 

en gång.

Ta hand om fukt och bakterier på en gång,  
med Kendall™ AMD antimikrobiella skumförband

Nästa stora balansakt
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FÖR ATT EFTERLIKNA ETT SCENARIO I DET 

VERKLIGA LIVET TESTADES ETT KLINISKT ISOLAT 

AV MRSA PÅ 107 BÅDE PÅ SKUMFÖRBAND AV 

STANDARDTYP OCH KENDALL™ AMD ANTI

MIKROBIELLA SKUMFÖRBAND, FÖR JÄMFÖRELSE. 

EFTER 168 TIMMAR ÄR KONTRASTEN SLÅENDE.
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Artikelnr Förpackningsbeskrivning Antal

55522AMDX 5 cm x 5 cm (2” x 2”) 100 
 Antimikrobiellt skum

55535AMDX 8,8 cm x 7,5 cm (3,5” x 3”) 50 
 Antimikrobiellt skum, fenestrerat 

55544AMDX 10 cm x 10 cm (4” x 4”) 50 
 Antimikrobiellt skum

55548AMDX 10 cm x 20 cm (4” x 8”) 50 
 Antimikrobiellt skum

55566AMDX 15 cm x 15 cm (6” x 6”) 50 
 Antimikrobiellt skum

55588AMDX 20 cm x 20 cm (8” x 8”) 50 
 Antimikrobiellt skum

Plus: med toppskikt

55535PAMDX 8,8 cm x 7,5 cm (3,5” x 3”)  50 
 Antimikrobiellt skum, fenestrerat  
 med toppskikt

55544PAMDX 10 cm x 10 cm (4” x 4”)  50 
 Antimikrobiellt skum, med toppskikt 

Skumförband av standardtyp Kendall™ AMD antimikrobiellt  
skumförband

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, BESÖK:  WWW.KENDALLAMDFOAM.COM
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