SORBACT®
RIBBON GAUZE
Mikrobiellt bindande tamponad

MINSKAR DEN MIKROBIELLA BELASTNINGEN I SÅRHÅLOR OCH FISTLAR
Sorbact® Ribbon Gauze är ett sterilt bakterie- och svampbindande sårförband.
Det består av ett grönt Sorbact® sårkontaktlager som låter sårvätska passera igenom
till ett sekundärförband. Förbandet kan användas vid kompressionsbehandling.

Produkt

Art. nr

Storlek

St/förp.

Sorbact® Ribbon Gauze

98118

1x50 cm

20

Sorbact Ribbon Gauze

98121

2x50 cm

20

Sorbact Ribbon Gauze

98120

5x200 cm

10

Sorbact® Ribbon Gauze

98119

10x200 cm

10

®
®

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

AVSEDD ANVÄNDNING
Sorbact® Ribbon Gauze är avsedd att användas vid behandling av rena, kontaminerade, koloniserade
eller infekterade vätskande sår såsom kaviteter och fistlar. Sorbact® Ribbon Gauze är också avsedd
för användning vid svampinfektioner i hudveck.

BRUKSANVISNING - SÅR
1.

Förbered såret i enlighet med lokal klinisk praxis.

2.

Välj lämplig förbandstorlek för såret. Förbandet kan
överlappa sårkanterna om det behövs.

3.

Ta ut förbandet ur förpackningen med aseptisk teknik.

4.

Om förbandet klipps ska det klippas tvärs över med
aseptisk teknik. Kassera öppnade och oanvända förband.

5.

Applicera förbandet. Se till att förbandet kommer i
direktkontakt med hela sårytan.

3

6

6.

Klä/fyll kaviteten eller fisteln. Undvik att packa tätt. Lämna
alltid en del av förbandet att sticka ut så att det lätt kan
avlägsnas. Om förbandet klipps av rekommenderas att den
kapade ändan lämnas utanför kaviteten eller fisteln för att
undvika kvarvarande trådar i såret.

7.

Applicera ett lämpligt sekundärförband.

8.

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

7

BRUKSANVISNING - SVAMPINFEKTION
Förbered det påverkade området i enlighet med lokal
klinisk praxis.

2.

Använd inte antimykotiska krämer eller salvor i
kombination med förbandet.

3.

Välj ett förband av lämplig storlek för att täcka det
påverkade området.

4.

Applicera förbandet, klipp det om det behövs. Se till
att förbandet kommer i direktkontakt med det påverkade
området.

3

4

5.

Om fixering behövs kan bh eller underkläder användas.
Hudvänlig häfta rekommenderas om ytterligare
fixering behövs. Häftan ska appliceras utanför det
påverkade området.

6.

Byt förbandet en gång om dagen i samband med
inspektion.

7.

Fortsätt att använda förbandet i 2–3 dagar efter att
symtomen har försvunnit för att undvika återfall.

4

5

Sjukvårdspersonal har ansvar för att produkten används i enlighet med tillverkarens bruksanvisning.

SORBACT® RIGHT FROM THE START
FÖREBYGGER OCH BEHANDLAR SÅRINFEKTIONER
Sorbact® mikrobiellt bindande förband förebygger och behandlar sår
infektioner genom att reducera den mikrobiella belastningen. Mikro
organismerna binds till förbandets yta och avlägsnas när förbandet byts.

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.
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