
”Der er så mange typer sår”

”På afdelingen modtager vi patienter med alle typer væskende sår. Vi 
har mange bandager at vælge mellem, men for os er det vigtigst, at en 
bandage er fleksibel og kan absorbere sårvæske i varierende mængder. 
Hvert sår udvikler sig jo individuelt.”  

Sygeplejerske, ortopædkirurgisk afdeling

Det enkle valg 
til væskende sår 
AQUACEL®-bandage er en all-round bandage, som giver optimal sårheling 1 ved moderat til 
kraftigt væskende kroniske og akutte sår. AQUACEL®-bandagen absorberer sårvæske hurtigt 
og omdannes til en sammenhængende gel, som binder sårvæsken selv under kompression.1 
Bandagen er nem at lægge på og fjerne igen 2 og kan sidde på i op til syv dage.

Få bandageskift 1 af såret er en klar fordel for både behandler, patient og sårets helingsproces.

Indikationer: Tryksår, bensår, diabetiske fodsår, brandsår og kirurgiske sår.

Førstevalg til heling af væskende sår 

•	All-round,	fleksibel	bandage	til	fugtig	sårheling	

•	Optimalt	sårhelingsmiljø	-	hurtig	geldannelse	1,	absorption	af	væske,	

	 bakterier	og	enzymer	1,	dæmpet	inflammation	3

•	Binder	væske	og	bakterier	-	også	under	kompression	1

•	Bevarer	sårkanterne	intakt,	forhindrer	maceration	1

•	100	%	geldannende	fibre	

•	15	års	klinisk	erfaring

EVIDENSBASERET



AQUACEL®-bandager

Antal pr. æske
 

10 stk.

10 stk. 

5 stk.

5 stk.

10 stk.

10 stk.

10 stk.

Størrelse
 

5 x 5 cm 

10 x 10 cm 

10 x 10 cm 

15 x 15 cm  

4 x 10 cm 

4 x 20 cm 

4 x 30 cm

Varenummer
 

177901 

177902 

177918 

177903  

403730 

403731 

403732

Indhold: AQUACEL®-bandager består af unik Hydrofiber®-
teknologi (100 % natriumcarboxymetylcellulose).

Indikationer:*  AQUACEL®-bandager kan anvendes som 
primær bandage ved moderat til kraftigt væskende sår.

 •	 Kroniske	(langsomt	helende)	sår:	Bensår,	tryksår,
   diabetiske fodsår.

 •	 Akutte	sår:	Delhudstransplantater,	hudafskrabninger, 
  lacerationer, postoperative sår og delhudsbrandskader.

Skifteinterval: Skift bandage, når det er klinisk indiceret. 
Bandagen kan sidde på i op til 7 dage.

Opbevaring: Ved stuetemperatur.

Steriliseringsmetode: Gammasteriliseret.

Klassificering: AQUACEL®-bandager er CE-mærkede 
og opfylder relevante miljø- og sikkerhedskrav.

Holdbarhed: 5 år i uåbnet emballage.

LATEXFRIT produkt og indpakning.

* Se brugsanvisning i emballagen for mere information.
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