SORBACT®
SUPERABSORBENT
Mikroobe siduv üliimav haavaside

VÄHENDAB ROHKESTI EKSUDAATI ERITAVA HAAVA BIOKOORMUST
Sorbact® Superabsorbent on baktereid ja seenorganisme siduv steriilne, üliimav haavaside.
Sellel on roheline haavakontaktkiht Sorbact® ja üliimav sisu ning vetthülgav lisakiht
eksudaadi läbiimbumise ennetamiseks .

Toode

Tootekood

Suurus

Tk/pakis

Sorbact Superabsorbent

98501

10 x 10 cm

10

Sorbact Superabsorbent

98502

10 x 20 cm

10

Sorbact® Superabsorbent

98503

20 x 20 cm

10

Sorbact® Superabsorbent

98504

20 x 30 cm

10

®
®

Sorbact® on ettevõtte ABIGO Medical AB registreeritud kaubamärk.

KASUTUSALAD
Sorbact® Superabsorbent on mõeldud puhta, saastunud, palju kuni rohkesti eksudaati eritava
koloniseeritud või nakatunud haava hooldamiseks (nt operatsioonihaavad, traumahaavad,
lamatishaavandid, diabeetilised haavandid ning labajala- ja jalahaavandid).

 Vetthülgav lisakiht
– väiksem vedeliku läbitungimise ja lekkeoht



 Üliimav haavapadi imab ja hoiab
endas haavavedelikku



 Jaotuskiht kiiremaks suunamiseks
üliimavasse patja
 Haavakontaktkiht Sorbact®
biokoormuse vähendamiseks




KASUTUSJUHEND
1.

Valmistage haav kohalikust kliinilisest tavast
lähtuvalt ette.

2.

Valige haavale sobiva suurusega haavaside.
Haavapadi peab haava servadest vähemalt 2 cm
üle ulatuma.

5.

Fikseerige haavasideme servad ribaplaastriga või
siduge sidemega. Veenduge, et fikseeritud haavaside
ei oleks jäik.

6.

Haavasideme vahetussagedus sõltub eksudaadi
kogusest ning haava ja seda ümbritseva ala üldisest
seisundist. Määrdunud haavaside tuleb vahetada.

Kasutage haavasideme ümbrisest eemaldamiseks
aseptilist tehnikat.

3.

Sobib kompressioonteraapias kasutamiseks.

Pange side haavale. Veenduge, et haavasideme
roheline pool kataks kogu haava pinna.

4.

3

4

5

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.
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Tervishoiutöötajad peavad veenduma, et toodet kasutatakse tootja kasutusjuhendiga kooskõlas.

Sorbact® on Rootsi innovatsioon ning ABIGO
partnerite ja turustajate kaudu on kogu haavasidemete 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 ettevõtte ABIGO Medical AB registreeritud kaubamärk.

ABIGO Medical AB
abigo.com

