SORBACT® GEL DRESSING
INFEKTIONSFÖREBYGGANDE SÅRKONTAKTLAGER
MED HYDROGEL

FÖREBYGGER OCH BEHANDLAR SÅRINFEKTIONER
HÅLLER SÅRET FUKTIGT

MINSKAR MÄNGDEN MIKROORGANISMER

AVGER FUKT TILL SÅRBÄDDEN
TVÅ I ETT – LÄTT ATT ANVÄNDA

Sorbact® är ett registrerat varumärke som ägs av ABIGO Medical AB

TA KONTROLL ÖVER MIKROORGANISMERNA OCH FRÄMJA
FUKTIG SÅRLÄKNING
Sorbact® Gel Dressing är ett sterilt bakterie- och svampbindande förband täckt med
gel. Det består av ett grönt Sorbact®-sårkontaktlager med en vattenbaserad gel som
innehåller karbomer och propylenglykol (10 %). Sorbact® Gel Dressing avger fukt till
sårbädden, bidrar till att skapa en fuktig sårmiljö och underlättar autolytisk debridering.
Förebygger och behandlar sårinfektioner

Håller såret fuktigt

Kontroll av mängden mikroorganismer hjälper den
naturliga sårläkningen. Genom att använda Sorbact®
från start kontrolleras mängden mikroorganismer, vilket
kan förhindra sårinfektioner och fördröjd sårläkning.

Sorbact® Gel Dressing optimerar sårbädden genom att
tillföra fukt till torra eller svagt vätskande sår. Vätskebalans främjar en naturlig sårläkning.

Avger fukt till sårbädden
TVÅ I ETT
– LÄTT ATT
ANVÄNDA

Förmågan att avge fukt till sårbädden varierar med typen
av gel. Fuktavgivningen är mycket viktig för förmågan till
debridering i fibrinösa och nekrotiska sår samt sår med
tjockt sårexudat.
Sorbact® Gel Dressing har en hög fuktavgivande förmåga,
vilket underlättar effektiv autolytisk debridering.

Förbandet anpassar sig efter
sårbädden med minskad risk för
att förbandet förskjuts.

SORBACT®-TEKNOLOGI
Underlättar sårläkning
Förhöjda nivåer av mikroorganismer leder till
infektionsrisk och fördröjd sårläkning. Sorbact®
minskar mängden mikroorganismer på ett säkert
sätt och förbättrar därmed förutsättningarna
för sårläkning.

Hur det fungerar
Mikroorganismer binder till förbandets yta och
avlägsnas när förbandet byts. Sorbact® underlättar
sårläkningsprocessen genom att minska mängden
mikroorganismer utan att avge några aktiva ämnen
till såret.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Operationssår/
traumasår

Brännskador

Fotsår vid diabetes

Venösa bensår

Trycksår

Cancersår

Sorbact® Gel Dressing
Ytliga sår

Djupa sår

Små sår

Stora sår
Sorbact® Gel Dressing finns i flera storlekar för olika typer av sår.

FALLSTUDIER – SORBACT® GEL DRESSING
Patient med svårläkt arteriovenöst sår
under en period av tre år
Behandling: Sorbact® Gel Dressing och polyuretanskum som
sekundärförband. Förbandet byttes var varannan till var tredje dag.

Kvinna med rabdomyolys som utvecklade
trycksår efter att ha legat hjälplös på golvet
i två dagar
Behandling: En kirurgisk debridering vid start. Sorbact® Gel Dressing
med ett superabsorberande sekundärförband. Förbandet byttes varje
till var tredje dag.

DAG 0

DAG 0

Olika förband, inklusive silver, provas.
Odlingsprov före behandlingen med
Sorbact® visar växt av Pseudomonas
aeruginosa och Klebsiella.

Infekterat, mycket vätskande och
illaluktande sår, 40 x 30 cm.

EFTER 6 VECKOR

EFTER 9 VECKOR

Sorbact® Gel Dressing möjliggjorde fortsatt autolytisk debridering av såret. Såret
förbättrades kliniskt med förekomst av
frisk granulationsvävnad samt avsaknad
av smärta och sårlukt.

Sorbact® Gel Dressing förhindrade
infektion och ansågs som säkert
och lätt att använda.

SORBACT® GEL DRESSING

BRUKSANVISNING
1.

Förbered såret i enlighet med lokal klinisk praxis.

2.

Välj lämplig förbandstorlek för såret.

3.

Ta ut förbandet ur förpackningen med aseptisk teknik.

4.

Använd aseptisk teknik om förbandet klipps.
Kassera öppnade och oanvända förband.

5.

Applicera förbandet. Se till att förbandet kommer i
direktkontakt med hela sårytan. Förbandet får inte
överlappa den omgivande huden.
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6.

Vid kaviteter och fistlar ska alltid en del av förbandet
sticka ut så att det lätt kan avlägsnas.

7.

Applicera ett lämpligt sekundärförband*.

8.

Hur ofta förbandet behöver bytas beror på hur mycket
såret vätskar och på sårets och den omgivande hudens
allmänna tillstånd. Om tillståndet tillåter kan förbandet
sitta på i upp till sju dagar.

Behandlande läkare ska säkerställa att produkten används enligt
tillverkarens bruksanvisning.
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*T.ex. Sorbact® Surgical Dressing, Sorbact® Foam Gentle Border med mjuka kanter eller Sorbact® Foam Dressing.
Genom att Sorbact® används som sekundärförband skyddas den omgivande huden.

PRODUKTSTORLEKAR
Produkt

Ref nr

Storlek

st/förpackning

Sorbact Gel Dressing

98136

7,5 x 7,5 cm

10

Sorbact Gel Dressing

98139

3 x 15 cm

10

Sorbact® Gel Dressing

98137

7,5 x 15 cm

10

Sorbact® Gel Dressing

98180

15 x 20 cm

NYHET!

5

Sorbact Gel Dressing

98181

20 x 25 cm

NYHET!
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Sorbact® är en svensk innovation och sortimentet av sårförband säljs via ABIGO partners och återförsäljare i över
65 länder runtom i världen. I vissa regioner säljs Sorbact® som Cutimed® Sorbact® och Leukomed® Sorbact®.
Hitta din lokala återförsäljare på abigo.com. Sorbact® är ett registrerat varumärke som ägs av ABIGO Medical AB.

ABIGO Medical AB · Ekonomivägen 5 · 436 33 Askim
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