”Man håber jo, at det hele følger med på én gang””
”Et par af mine patienter har sår med mindre kaviteter, hvor jeg har brug for en
bandage med god absorptionskapacitet. Jeg ved, hvor ondt det gør på patienten
at få fjernet en bandage fra kavitetssår. Hver gang håber jeg bare, at det går let,
og at hele bandagen følger med på én gang.”
Sygeplejerske, plastikkirurgisk afdeling

Specialbandage til
kavitetssår - let at fjerne
i ét stykke
AQUACEL® kavitetsbandage er en specialudviklet bandage til brug i kaviteter. Bandagen er let at
applicere 1, og de forstærkede fibre gør den nem at fjerne igen i ét stykke. Det er en stor hjælp for
personalet - og en lettelse for patienten, når smertefulde bandageskift kan reduceres 2. AQUACEL®
kavitetsbandage bevarer et fugtigt sårhelingsmiljø 3 og former sig efter såret, så der ikke opstår
hulrum, hvor bakterier kan udvikle sig 4.
AQUACEL® kavitetsbandager absorberer sårvæske hurtigt og omdannes til en sammenhængende
gel, som binder sårvæsken, bakterier og enzymer 3.
AQUACEL® kavitetsbandage fås også med sølv til sår, der er inficerede eller er i risiko for at blive
det 5. Bandagerne kan sidde på i op til syv dage, hvilket fremmer helingsprocessen 3.
Indikationer: Sår med kavitet og abcesser.

Specialbandage til kavitetssår
• Ekstra trækstyrke sikrer, at bandagen fjernes i ét stykke
• Bandagen er specielt udviklet til kavitetssår
• Fås også med sølv ved behov for antimikrobiel effekt
• Optimalt sårhelingsmiljø - hurtig geldannelse 3, absorption af
væske, bakterier og enzymer 3, dæmpet inflammation 4
• Binder væske og bakterier - også under kompression 3

EVIDENS
BASERET

AQUACEL® kavitetsbandage
AQUACEL® kavitetsbandage
Størrelse

Antal pr. æske

Varenummer

1 x 45 cm

5 stk.

420127

2 x 45 cm

5 stk.

403770

Størrelse

Antal pr. æske

Varenummer

1 x 45 cm

5 stk.

420128

2 x 45 cm

5 stk.

403771

AQUACEL® Ag kavitetsbandage

Indhold: AQUACEL® og AQUACEL® Ag kavitetsbandager
består af unik Hydrofiber®-teknologi (natriumcarboxymetylcellulose) samt forstærkede cellulosefibre. AQUACEL® Ag
kavitetsbandage indeholder desuden 1,2 % (w/w) sølvioner.
Indikationer:* Den ekstra trækstyrke i AQUACEL og
AQUACEL® Ag kavitetsbandager betyder, at de med fordel
kan anvendes ved behandling af sårkaviteter, abscesser
og kirurgiske incisioner. AQUACEL® Ag kavitetsbandage
vælges ved behandling af sår med infektion eller sår med
øget risiko for infektion.
®

Skifteinterval: AQUACEL® og AQUACEL® Ag kavitetsbandager kan sidde på i op til 7 dage - eller skiftes, når det
er klinisk indiceret.
Opbevaring: Ved stuetemperatur.
Steriliseringsmetode: Gammasteriliseret.

Klassificering: AQUACEL® og AQUACEL® Ag kavitetsbandager er CE-mærkede og opfylder relevante miljø- og
sikkerhedskrav.
Holdbarhed: AQUACEL® kavitetsbandage 5 år.
AQUACEL® Ag kavitetsbandage 2 år.
LATEXFRIT produkt og indpakning.
* Se brugsanvisning i emballagen for mere information.
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