Atrauman Ag
Salvkompress med silver
®

Salvkompressens uppgift är att förhindra vidhäftning av förband i sår och underlätta byte för patienter och personal.
Atrauman Ag ger salvkompressen ytterligare en dimension. Genom att tillsätta silver ger salvkompressen en anti-bakteriell funktion.
Salvkompressen skyddar nu inte enbart på mekanisk väg utan ger även ett skydd mot sårinfektioner och verkar som ett lokalt stöd vid
redan uppkomna infektioner.

Icke vidhäftande

Lätt att kombinera

Låg silverhalt

Indikation
Som kompletterande åtgärd i samband
med behandling av sår som uppvisar hög
bakteriebelastning eller för infekterade sår.
Även som kompletterande infektionsprofylax
i samband med sårbehandling.
Kontraindikationer:
Inga kända.

Sårbehandling

helps healing.

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se
Atrauman Ag är ett icke vidhäftande förband med antibakteriella
egenskaper för atraumatisk sårbehandling.
Egenskaper
Det tunna och mjuka materialet är lätt att applicera och ger en
bra kontakt med sårområdet. Salvmassan vårdar sårkanterna och
håller dem mjuka.
Silvret i förbandet består av metalliskt silver som joniserar när det
kommer i kontakt med sårexsudatet. Atrauman Ag är verksam
mot gramnegativa så väl som grampositiva bakterier inklusive
MRSA-stammar.
Atrauman Ag avger små mängder silver över längre tid (7 dagar)
för att inte riskera att döda även friska celler som finns i sårområdet och på så sätt försena läkningsprocessen.
Den mängd silver som avsöndras dödar de skadliga bakterier som
finns i såret.

Särskilda försiktighetsåtgärder

Material

Före varje behandling av starkt bakteriebelastade eller infekterade sår är en läkarbedömning nödvändig.
Förband med silver kan aldrig ersätta sårrengöring. Rengöring
måste utföras om såret innehåller nekroser, fibrin eller varbildningar, annars hämmar dessa förbandets funktion.
Behandling med silverförband kan aldrig ersätta behandling
med antibiotika. Atrauman Ag bör inte användas i kombination med salvor som innehåller paraffin eftersom de reducerar
förbandets verkan.

Väv av polyamidfibrer som är omhöljd med elementärt silver
och impregnerad med en salvmassa baserad på triglycerider.
Salvmassan innehåller: Caprylic/Capric/Stearic Triglycerid,
Bisdiglyceryl-polyacyladipate-2 och Macrogol 2000. (Motsv. INCl)
Innehållet av silver motsvarar 30-50 mg/100 cm2.
Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass IIb,
steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Tips
Eftersom Atrauman Ag inte fäster mot huden kan det vara svårt
att fixera den exempelvis på undersidan av benet. Enklaste sättet
är att först lägga salvkompressen på det sekundära förbandet
och därefter applicera båda mot såret.

Fördelar:
Dödar skadliga bakterier

Om inget sekundärt förband behövs kan salvkompressen
exempelvis fixeras med en gasbinda.

Påverkar inte friska celler
Mjuk, patientkomfort

Sortiment

Storlek

Art.nr.

Afp

Tfp

Atrauman Ag

5 x 5 cm

499 571

10 st

12 Afp

Steril, enstycksförpackad

10 x 10 cm

499 573

10 st

12 Afp

10 x 20 cm

499 575

10 st

6 Afp

®

Ekonomisk
Skyddar såret
Lämnar inga märken på huden
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Atrauman Ag fixeras över ett bensår.

