Hydrosorb Gel
Upprensande gel
®

Hydrosorb Gel är en klar trögflytande gel baserad på Ringer-lösning och glycerin. Gelen stöder en autolytisk rengöring av såret.
Man kan säga att den stimulerar såret att rena sig självt genom att upprätthålla en fuktig miljö i såret. När gelen avlägsnas följer
det upplösta exsudatet med. Hydrosorb Gel kan kombineras med alla typer av förband.

Rengör på djupet

Enkel hantering

Säker dosering

Indikation
För autolytisk rengöring av ytliga och djupa
sår med låg exsudatmängd t.ex. bensår,
trycksår och brännsår upp till grad 2b.
Kontraindikationer:
Försiktighet bör iakttas vid djupa sår med
smala öppningar, typ fistlar, eftersom det
kan vara svårt att få bort gelen.

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 Gel är en klar, trögflytande gel baserad på Ringerlösning och glycerin.
Egenskaper
Sprutan gör att doseringen blir perfekt, gelen appliceras direkt
i såret utan kladd och i rätt mängd och på så sätt minimeras
risken att något blir fel.
Hydrosorb Gel ger möjlighet till en snabb sårrengöring tack
vare sin hydroaktiva effekt. Gelen kan kombineras med alla
olika typer av förband och minimerar smärta vid förbandsbyten. Både den mängd gel som har applicerats i såret och den
mängd som finns kvar i sprutan kan enkelt avläsas i de två
skalorna på sprutan. Eftersom det är så enkelt att hantera
sprutan och dosera rätt mängd är Hydrosorb Gel tidsbesparande. Till skillnad från tuber, där gelen har en tendens att stanna
kvar i veck och kanter, kan sprutan med Hydrosorb Gel enkelt
tömmas helt. Det är också enkelt att försluta sprutan om
behandlingen av någon anledning blir avbruten.
Tips
Material

Vid användande av gelen måste såret täckas med ett 5 mm
tjockt lager gel och ett passande täckförband.

Gelformande: Hydroxyethylcellulosa (HEC),
Carboxymethylcellulosa (CMC), Carbomer (förtjockningsmedel,
syntetisk polymer).
Vätska: Ringer-lösning
Mjukgörare: Glycerin
Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass IIb,
steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Fördelar:
Säker dosering
Flexibel och smärtfri
Underlättar dokumentation
Enkel hantering, sparar tid
Sortiment

Storlek

Art.nr.

Afp

Tfp

Hydrosorb gel

8 g

900 843

5 st

10 Afp

Steril, enstycksförpackad

15 g

900 844

10 st

10 Afp

®

Ekonomisk
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Gelen plockas ur såret.

