Högabsorberande antimikrobiellt alginatförband
• Effektiv absorption till kraftigt vätskande kaviteter och ytliga sår
• Ger en ihållande antimikrobiell effekt
• Hög fiberstyrka möjliggör avlägsning av produkten i ett stycke

Alginat med CMC fibrer
Alginat som innehåller silver
• Ger en ihållande antimikrobiell effekt
• In vitro tester visar en antimikrobiell
effekt från 4 timmar upp till 21 dagar

• Lämpar sig till kraftigt vätskande sår
• Utformad för ytliga och djupa sår
• Möjliggör avlägsning i ett stycke
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Så här används Melgisorb Ag

orb
mecmlg/2 ixs2 in
5x5

Debridera och skölj såret och den omkringliggande
huden enligt gällande kliniska rengöringsrutiner.
Välj en storlek av Melgisorb Ag som är något
större än såret. Klipp eller vik förbandet, så att
det passar såret.

Fyll djupa sårhålor löst, och se till att förbandet
inte överlappar sårkanterna. Applicera direkt på
sårytan.

Täck och sätt fast Melgisorb Ag med ett
ytterförband.

Användningsområden
Melgisorb Ag kan användas till behandling av måttligt
till kraftigt vätskande sår, till exempel:
•
•
•
•
•
•
•

Kontraindikationer

Postoperativa kirurgiska sår
Traumatiska sår
Bensår
Trycksår
Diabetiska sår
Transplantat- och tagställen
Delhudsbrännskador

Melgisorb Ag skall inte användas:
• På individer som är känsliga eller allergiska mot
alginater eller silver
• Vid kirurgisk implantation
• För att kontrollera kraftig blödning
• För applicering på torra sår, eller på lågt vätskande
sår

Observera
Melgisorb Ag kan ligga kvar på såret i upp till 7 dagar,
förbandsbyte skall utföras beroende på sårets tillstånd.
I början av behandlingen kan det därför vara nödvändigt
att byta förband varje 24:e timme. Om såret verkar
torrt, fukta förbandet med vanlig koksaltlösning innan
och avlägsna därefter förbandet försiktigt ifrån såret.
Rengör sedan sårområdet enligt gällande kliniska
rengöringsrutiner innan applicering av nytt förband.

Försiktighetsåtgärder
•

•
•

•
•
Melgisorb Ag sortiment
(levereras sterila, enstycksförpackade)
Art nr

Storlek cm

Avd fp

Förbandet kan fastna om det används på torra sår,
eller på sår som endast vätskar lite. Om förbandet
fastnar och det är svårt att avlägsna, kan förbandet
fuktas med vanlig koksaltslösning innan avlägsning.
Förbandets egenskaper kan bli nedsatta vid
användning av vaselinbaserad salva.
Undvik kontakt med elektroder eller ledande geler
vid elektronisk mätning, t.ex. electrocardiogram
(ECG) och elektroencefalografi (EEG).
Använd inte förbandet under strålbehandling,
ultraljud eller magnetröntgen.
Vid händelse av en klinisk infektion, ersätter inte
silverförband behovet av systemterapi eller liknande
behandlingar mot infektioner.

Transp fp

256050

5×5

10

100

256100

10 × 10

10

100
100

256150

15 × 15

10

256200

20 × 30

10

50

256600

3 × 44

10

100

Find out more at www.molnlycke.se
Mölnlycke Health Care AB
Box 130 80
402 52 Göteborg
Telefon: 031-722 30 00
www.molnlycke.se
Namnet Mölnlycke Health Care och dess logotype, samt Melgisorb® är registrerade varumärken hos Mölnlycke Health Care AB.
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