Hydrosorb /Hydrosorb comfort
Transparent gelforbinding
®

®

Ved behandling af tørre kroniske sår fungerer Hydrosorb som en blødgører, opløser og absorberer eventuelt nekrotisk væv. Når
ekssudatet indkapsles i forbindingen, skabes der et bedre helingsmiljø for såret. Det fugtige miljø som skabes, giver de nydannede celler mulighed for at brede sig til hele såroverfladen og udvikle nyt væv. Forbindingen er blød, smidig og behagelig for
patienten at have på.

Hydrosorb comfort har en bred
klæbekant for at lette fikseringen

Absorberer sin egen vægt
på 48 timer

Består af 60% vand

Indikation
Til behandling af kroniske sår med en ringe
helingsfrekvens og lille ekssudatmængde,
f.eks. bensår og tryksår. Kan også anvendes
ved 2. grads forbrændinger og ved hudtransplantationer. Fungerer som blødgører
og opløser nekrotisk væv.
Kontraindikationer:
Bør ikke anvendes i tilfælde af klinisk infektion eller ved 3. grads forbrændinger.

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

Hydrosorb er en transparent gelforbinding dækket af en semipermeabel bakterie- og vandtæt folie
Egenskaber
Hydrosorb skaber et fugtigt sårmiljø og er velegnet til behandling
af kroniske sår. I granulationsfasen fremmer Hydrosorb dannelsen
af nyt væv. Med Hydrosorb kan det fugtige sårmiljø opretholdes
endda i længere behandlingsperioder. Forbindingen kan blive siddende på plads i op til 7 dage afhængig af sårets tilstand.
I epitelialiseringsfasen fremmer Hydrosorb celledelingen og cellernes spredning gennem det fugtige sårmiljø. Hydrosorb opløser
og absorberer nekrotisk væv.

Hydrosorb Comfort

Tips
Til fiksering af Hydrosorb anbefales det at bruge fikseringsbind
eller tape. Hydrosorb comfort har derimod en klæbekant, som på
enkel vis holder forbindingen på plads.
Hydrosorb har en transparent dokumentationsfilm, som gør det
muligt nemt at følge sårets heling.

Materiale
Hydrogelforbinding dækket med lag af semipermeabel polyuretanfilm. Hydrogelen er lavet af polyuretan i matrixstruktur, som
indeholder ca. 60% vand. Hydrosorb comfort har en akrylatbaseret klæber.

Her kan navn, dato og sårstørrelse nemt markeres og hurtigt og
enkelt overføres til patientens journal.

Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse
IIb, steril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.

Fordele:
Oprensende

Sortiment
Hydrosorb

Størrelse

Varenr.

Antal pr. æske

Karton

5 x 7,5 cm

900 853

5 stk

6 Æsker

10 x 10 cm

900 854

5 stk

6 Æsker

20 x 20 cm

900 855

3 stk

5 Æsker

Hydrosorb comfort

4,5 x 6,5 cm

900 702

5 stk

12 Æsker

Steril, pakket enkeltvis

7,5 x 10 cm

900 706

5 stk

6 Æsker

12,5 x 12,5 cm

900 723

5 stk

6 Æsker

®

Steril, pakket enkeltvis

®

Enkel håndtering
Blød og komfortabel
Beskytter såret
Integreret dokumentation

PAUL HARTMANN AS (2012-01)

Forbindingen kan skiftes uden at irritere det nye væv og desuden helt smertefrit for patienten, da den ikke fæstner i såret.
Da Hydrosorb er transparent, kan såret nemt inspiceres uden
forbindingsskift. Gennem gelens bløde elastiske egenskaber har
Hydrosorb desuden en god polstringseffekt, som beskytter såret
fra ydre påvirkning.

