
Sorbact® on ettevõtte ABIGO Medical AB registreeritud kaubamärk.

Toode Tootekood Suurus Suurus lahtivoldituna Tk/pakis

Sorbact® Compress 98128 4 x 6 cm 11 x 15 cm 40

Sorbact® Compress 98125 7 x 9 cm 17 x 28 cm 40

SORBACT® 
COMPRESS
Mikroobe siduv haavaside

VÄHENDAB PINDMISTE JA SÜGAVATE HAAVADE BIOKOORMUST 

Sorbact® Compress on baktereid ja seenorganisme siduv steriilne haavaside. Sellel on 
roheline haavakontaktkiht Sorbact®, mis võimaldab haavaeksudaadil sekundaarsesse 
sidemesse liikuda. Haavaside on murtud kokku kaheksaks kihiks. Haavasidet võib  
kompressioonteraapias kasutada.
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Sorbact® on Rootsi innovatsioon ning ABIGO 
partnerite ja turustajate kaudu on kogu haavasi-
demete tootevalik kättesaadav enam kui 65 riigis 
kogu maailmas. Mõnes riigis on toode Sorbact® 
saadaval kaubamärkide Cutimed® Sorbact® ja 
Leukomed® Sorbact® nime all. Leidke kohalik 
turustaja veebisaidilt abigo.com. Sorbact® on ette-
võtte ABIGO Medical AB registreeritud kaubamärk. 

SORBACT® KOHE ALGUSEST SOBIVAIM
ENNETAB HAAVAINFEKTSIOONIDE TEKET 
JA RAVIB HAAVAINFEKTSIOONE
Sorbact® mikroobe siduv haavaside ennetab biokoormuse 
vähendamise läbi haavainfektsioonide teket ja ravib haava-
infektsioone. Mikroobid kinnituvad haavasideme pinnale ja 
eemaldatakse sideme vahetamisel. 

KASUTUSALAD
Sorbact® Compress on mõeldud puhta, koloniseeritud, saastunud või nakatunud, eksu-
daati eritava haava hooldamiseks (nt operatsioonihaavad, traumahaavad, sügavad haavad, 
fistulid, lamatishaavandid, diabeetilised haavandid, labajala- ja jalahaavandid).

KASUTUSJUHEND

1. Valmistage haav kohalikust kliinilisest tavast  
lähtuvalt ette.

2. Valige haavale sobiva suurusega haavaside. Haavaside-
me saab lahti voltida, et selle suurus oleks sobiv 
ja vajaduse korral võib side üle haava servade ulatuda.

3. Kasutage haavasideme ümbrisest eemaldamiseks  
aseptilist tehnikat.

4. Kui haavasidet tuleb lõigata, kasutage aseptilist  
tehnikat. Avatud, kasutamata haavaside tuleb  
kõrvaldada. 

5. Pange side haavale. Veenduge, et haavaside puutuks 
kogu haava pinnaga kokku. Sügavate haavade ja 
fistulite korral voltige lahti üks või mitu haavasidet 
ning pange sügava haava või fistuli täitmiseks side-
med üksteise kõrvale / täitke sügav haav või fistul. 
Ärge asetage tihedalt üksteise kõrvale. 

6. Kasutage sobivat sekundaarset sidet.

7. Haavasideme vahetussagedus sõltub eksudaadi 
kogusest ning haava ja seda ümbritseva ala üldisest 
seisundist. Kui kliiniline seisund seda võimaldab, 
võib sideme jätta haavale kuni seitsmeks päevaks.
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Tervishoiutöötajad peavad veenduma, et toodet kasutatakse tootja kasutusjuhendiga kooskõlas.
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