
Melgisorb Plus är ett högabsorberande förband för måttligt till kraftigt vätskande sår.

Melgisorb® Plus

Högabsorberande alginatförband

CAN BE CUT

Hydrofila alginatfibrer
• Mjukt sterilt förband som är tillverkat av 

kalcium natriumalginat fibrer
• Högabsorberande förband till kraftigt 

vätskande sår
• Hög fiberstyrka tillåter  avlägsning i ett stycke
• Hög rentention som minimerar riskerar för 

maceration



Så här fungerar Melgisorb Plus 
Melgisorb Plus absorberar stora mängder sårsekret. När 
alginaten kommer i kontakt med sårsekretet bildas en gel som 
bibehåller fuktig sårmiljö. Gelen kan lätt sköljas bort med vanlig 
koksaltlösning. Melgisorb har en gelblockerande förmåga som 
förhindrar spridning av vätska i sidled vilket minskar risken för 
maceration. 

Fördelar med Melgisorb Plus
• Högabsorberande

• Bildar en gel (en natriumlösning) vid kontakt  
med sårvätska

• Fastnar inte på såryta när gel har bildats

• Lämplig för kaviteter

• Minskar risken för maceration

• Bibehåller fuktig sårmiljö

• Mjuk och formbar

• Kan klippas till önskad form

• Framkallar ej allergier  

Observera
Melgisorb Plus är inte avsett för torra sår eller tredje gradens 
brännskador.

Vid kliniska tecken på infektion kan Melgisorb fortsätta användas 
om lämplig infektionsbehandling inleds.

Användningsområden
Melgisorb Plus kan användas till olika typer av måttligt till kraftigt 
vätskande sår såsom:

• Trycksår

• Bensår

• Fotsår hos diabetiker

• Tagställen

• Kirurgiska sår

• Traumatiska sår

Melgisorb Plus finns både som kompress och tamponad.

Så här används Melgisorb® Plus

1. Välj en storlek av Melgisorb Plus som är 
något stärre än såret. Öppna förpackningen 
och ta ut förbandet.

2. Applicera en torr Melisorb Plus på den fuktiga 
sårbädden.

 Ytliga sår: Välj korrekt storlek av en kompress för 
att täcka hela såret.

 Djupa sår och kaviteter: Klipp en passande längd 
av en tamponad och packa såret löst.

3. Täck och fixera Melgisorb Plus med ett 
passande ytterförband som till till exempel 
Mepilex® Border. 

 Kompressionsterapi kan kombineras med 
Melgisorb Plus.

Melgisorb Plus sortiment
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Art.nr. Storlek cm Avd fp Transp fp

252000 5x5 10 100

252200 10x10 10 100

252500 10x20 10 100

Tamponad

253500 3x45 5 50

Läs mer på www.molnlycke.se 
Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 Göteborg, Telefon 031-722 30 00
Mölnlycke-symbolen och textbilden är registrerade varumärken hos Mölnlycke Health Care AB.


