Hydrosorb /Hydrosorb comfort
Transparent gelförband
®

®

V id behandling av torra kroniska sår fungerar Hydrosorb som en mjukgörare, förbandet löser upp och absorberar eventuell
nekrotisk vävnad. När exsudat kapslas in i förbandet får såret en bättre miljö att läka i. Den fuktiga miljön som skapas ger de
nybildade cellerna möjlighet att snabbt förflytta sig över hela sårytan och utveckla ny vävnad. Förbandet är mjukt, följsamt och
bekvämt för patienten att bära.

Hydrosorb comfort har en bred häftkant
för att underlätta fixering.

Absorberar sin egen vikt
på 48 timmar

Består av 60% vatten

Indikation
För behandling av kroniska sår med dålig
läkningsfrekvens och liten exsudatmängd,
t.ex. bensår och trycksår. Kan även användas vid 2:a gradens brännskador och
tagställen. Fungerar som mjukgörare och
löser upp nekrotisk vävnad.
Kontraindikationer:
Bör inte användas om klinisk infektion föreligger eller vid 3:e gradens brännskador.

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
Hydrosorb är ett transparent gelförband täckt av en semipermeabel bakterie- och vattentät folie.
Egenskaper
Hydrosorb skapar en fuktig sårmiljö och lämpar sig för behandling av kroniska sår. Under granulationsfasen främjar Hydrosorb
nybildning av vävnad. Med Hydrosorb kan den fuktiga sårmiljön
upprätthållas även under längre behandlingsperioder. Förbandet
kan sitta på plats i upp till 7 dagar beroende på sårets tillstånd.
Under epitelialiseringsfasen underlättar Hydrosorb celldelningen
och cellernas förflyttning genom den fuktiga sårmiljön. Hydrosorb
löser upp och absorberar nekrotisk vävnad.
Förbandet kan bytas utan att irritera den nya vävnaden och utan
att patienten känner smärta då förbandet inte fastnar i såret.
Eftersom Hydrosorb är transparent kan såret enkelt inspekteras utan förbandsbyte. Hydrosorb har dessutom genom gelens
mjukelastiska egenskaper en god polstringseffekt som skyddar
såret från yttre påverkan.

Tips
För fixering av Hydrosorb rekommenderas fixeringsbinda eller
tejp. Hydrosorb comfort har däremot en häftkant som smidigt
håller förbandet på plats.

Material
Hydrogelförband täckt med ett skikt av semipermeabel
polyuretanfilm. Hydrogelen är gjord av polyuretan i matrixstruktur
som innehåller ca 60% vatten. Hydrosorb comfort har en akrylatbaserad häftmassa.

Hydrosorb har en transparent dokumentationsfilm som gör det
enkelt att följa sårets läkning. Här kan namn, datum och sårets
storlek enkelt märkas ut och smidigt föras över till patientens
journal.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass IIb,
steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Fördelar:
Upprensande
Sortiment

Storlek

Art.nr.

Afp

Tfp

Hydrosorb

5 x 7,5 cm

900 853

5 st

6 Afp

Steril, enstycksförpackad

10 x 10 cm

900 854

5 st

6 Afp

20 x 20 cm

900 855

3 st

5 Afp

Hydrosorb comfort

4,5 x 6,5 cm

900 702

5 st

12 Afp

Steril, enstycksförpackad

7,5 x 10 cm

900 706

5 st

6 Afp

12,5 x 12,5 cm

900 723

5 st

6 Afp
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Enkel hantering
Mjuk patientkomfort
Skyddar såret
Integrerad dokumentation
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