Atrauman Ag
Salvekompres med sølv
®

Salvekompressets opgave er at forhindre fastvoksning af forbindingen i såret og derved gøre forbindingsskiftet lettere for både patienter og personale. Atrauman Ag giver salvekompresset endnu en dimension. Ved at tilsætte sølv har salvekompresset også en anti-bakteriel funktion. Det virker forebyggende mod sårinfektioner og yder lokal støtte ved allerede fremkomne infektioner.

Ikke-hæftende

Let at kombinere

Lavt sølvindhold

Indikation
Som kompletterende foranstaltning i forbindelse med behandling af sår, som udviser
høj bakteriebelastning eller til inficerede sår.
Også som kompletterende infektionsprofylax
i forbindelse med sårbehandling.
Kontraindikationer:
Ingen kendte.

Sårbehandling

helps healing.

PAUL HARTMANN A/S
Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.
Center Boulevard
2300 København
Tlf 48 22 04 00 • Fax 48 22 04 01
E-mail info@dk.hartmann.info

Besøg os på vores hjemmeside:
www.dk.hartmann.info

Atrauman Ag er en ikke-hæftende forbinding med antibakterielle
egenskaber til atraumatisk sårbehandling.
Egenskaber
Det tynde og bløde materiale er let at applikere og giver en god
kontakt med sårområdet. Salvemassen beskytter sårkanterne og
holder dem bløde.
Sølvet i kompresset består af metallisk sølv, som ioniserer, når
det kommer i kontakt med såreksudatet. Atrauman Ag er virksomt mod gramnegative såvel som grampositive bakterier inklusive MRSA-stammer.
Atrauman Ag frigiver små mængder sølv over længere tid
(7 dage), for ikke at risikere at dræbe eventuelt raske celler, som
findes i sårområdet og derved forsinke helingsprocessen.
Den mængde sølv, som frigives, dræber de skadelige bakterier,
som findes i såret.

Bestemte forsigtighedsforanstaltninger
Før hver behandling af stærkt bakteriebelastede eller inficerede
sår er det nødvendigt med en lægelig vurdering.

Materiale

En sølvforbinding kan aldrig erstatte sårrensning. Såret skal
renses, hvis såret indeholder nekroser, fibrin eller pusdannelser,
ellers ødelægger disse forbindingens funktion.

Gitternet af polyamidfibre omgivet af elementært sølv og
imprægneret med en salvemasse på triglyceridbasis.
Salvemassen indeholder: Caprylic/Capric/Stearic Triglycerid,
Bisdiglyceryl-polyacyladipate-2 samt Macrogol 2000. (Analog
INCI). Indholdet af sølv modsvarer 30-50 mg/100cm2 .
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Atrauman Ag fikseres på et bensår.

Behandling med sølvforbinding kan aldrig erstatte en behandling med antibiotika. Atrauman Ag bør ikke anvendes i
kombination med paraffinholdige salver, eftersom de reducerer
forbindingens virkning.

Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse
llb, steril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC
Tips
Eftersom Atrauman Ag ikke fæstner mod huden, så kan det være
svært at fiksere kompresset eksempelvis på undersiden af benet.
Det nemmeste er først at lægge salvekompresset på sekundærforbindingen og derefter applikere begge på såret.

Fordele:
Dræber skadelige bakterier

Hvis der ikke behøves nogen sekundærforbinding, kan salvekompresset evt. fikseres med et gazebind.

Påvirker ikke raske celler
Blød og komfortabel

Sortiment

Størrelse

Varenr.

Antal pr. æske

Karton

Atrauman Ag

5 x 5 cm

499 571

10 stk

12 Æsker

Steril, pakket enkeltvis

10 x 10 cm

499 573

10 stk

12 Æsker

10 x 20 cm

499 575

10 stk

6 Æsker

®

Økonomisk
Beskytter såret
Efterlader ingen mærker på huden

