Hydrosorb Gel
Oprensende gel
®

Hydrosorb Gel er en klar langsomtflydende gel baseret på Ringer-opløsning og glycerin. Gelen fremmer en autolytisk rensning af
såret. Man kan sige, at den stimulerer såret til at rense sig selv ved at opretholde et fugtigt miljø i såret. Når gelen fjernes, så
følger det opløste ekssudat med. Hydrosorb Gel kan kombineres med alle typer forbinding.

Renser i dybden

Enkel håndtering

Sikker dosering

Indikation
Til autolytisk rensning af overfladiske og
dybe sår med en lav ekssudatmængde f.eks.
bensår, tryksår og brandsår op til 2. grads
forbrændinger.
Kontraindikationer:
Der bør udvises forsigtighed ved dybe sår
med smalle åbninger af typen fistler, eftersom det efterfølgende kan være svært at
fjerne gelen.

Sårbehandling

helps healing.
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Besøg os på vores hjemmeside:
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Hydrosorb Gel er en klar langsomtflydende gel baseret på Ringeropløsning og glycerin.
Egenskaber

Gelen fjernes fra såret.

Tips
Ved anvendelse af gelen skal såret dækkes med et 5 mm
tykt lag gel og dækkes med en passende forbinding.
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Sprøjten sikrer en helt passende dosering. Gelen applikeres
direkte i såret uden spild og i den rette mængde, og således
minimeres risikoen for, at noget går galt.
Hydrosorb Gel giver mulighed for en hurtig sårrensning takket
være sin hydroaktive effekt. Gelen kan kombineres med alle
mulige forskellige forbindingstyper og minimerer smerten ved
forbindingsskift. Både den mængde gel, som er applikeret i
såret, og den mængde, som er tilbage i sprøjten, kan nemt
aflæses på de to skalaer på sprøjten. Da det er så enkelt at
håndtere sprøjten og dosere den rette mængde, er Hydrosorb
Gel tidsbesparende. Til forskel fra tuber, hvor gelen har en
tendens til at blive i folderne og kanterne, kan sprøjten med
Hydrosorb Gel tømmes fuldstændigt. Det er også nemt at
lukke sprøjten til, hvis behandlingen af en eller anden grund
afbrydes.

Materiale
Gel: Hydroxyethylcellulose (HEC), Carboxymethylcellulose (CMC),
Carbomer (stivelsesmiddel, syntetisk polymer).
Væske: Ringer-opløsning
Blødgører: Glycerin
Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse
IIb, steril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.

Fordele:
Sikker dosering
Fleksibel og smertefri
Letter dokumentationen
Enkel håndtering, tidsbesparende

Sortiment

Størrelse

Varenr.

Antal pr. æske

Karton

Hydrosorb gel

8 g

900 843

5 stk

10 Æsker

Steril, pakket enkeltvis

15 g

900 844

10 stk

10 Æsker

®

Økonomisk

