
Minimerer lækage og maceration

ConvaTec Wound Therapeutics™

AQUACEL® Hydrofiber® -bandage er en stærkt absorberende 

bandage, der benyttes til moderat til kraftigt væskende sår. 

Hydrofiber®-teknologiens unikke evne til at indkapsle væske giver 

kontrol over sårsekret og bakterier. Dette minimerer faren for lækage 

og maceration. Gelen, der dannes, skaber et gunstigt fugtigt sårmiljø 

og muliggør skånsomme bandageskift. AQUACEL forlænger skifte-

intervallerne og giver dig en omkostnings effektiv sårbehandling.



KONTROL OVER SÅRSEKRETET
AQUACEL® Hydrofiber® -bandage har en fantastisk god absorbtionsevne og håndterer 
sårsekret på en unik måde. AQUACEL håndterer og kontrollerer sårsekretet og er 
velegnet til moderat til kraftigt væskende sår. Faren for maceration og antallet af 
bandageskift reduceres. 

BEHAGELIG FOR PATIENTEN
AQUACEL danner en sammenhængende gel i kontakt med sårsekret og er derfor let 
at fjerne fra såret uden at forårsage ubehag.  

ENKEL AT ANVENDE
AQUACEL lægges direkte i såret med en dækbandage over. Sekundær bandage 
med fugtbarriere anbefales, f.eks. DuoDERM® Extra Thin-bandage eller Versiva®-
bandage, som fikserer AQUACEL effektivt. AQUACEL appliceres således, at det ligger 
1-2 cm udover sårets kanter. Ved behov kan AQUACEL lægges ovenpå hinanden i flere 
lag. AQUACEL anvendes tør på væskende sår, men kan også fugtes med saltvand til 
behandling af tørre sår. Ved ildelugtende sår kan CarboFlex®-bandage benyttes som 
dækbandage.

FAKTA

AQUACEL® HYDROFIBER®- 
BANDAGE

AQUACEL består af 100% cellulose 
(natriumcarboxymetylcellulose). Mate-
rialet håndterer sårsekret på en unik 
måde, ved at væsken og eventuelle 
bakterier absorberes og bindes hurtigt 
og effektivt inde i fibrene. Dette giver 
forlængede skifteintervaller og skaber 
et godt sårhelingsmiljø.

INDIKATIONER
AQUACEL anvendes til moderat til 
kraftigt væskende sår, eller til sår som 
forventes at bløde, f.eks. kroniske sår 
som bensår, tryksår, diabetiske og 
akutte sår som f.eks. postoperative sår, 
donorflader og brandsår. Til behandling 
af inficerede sår, anbefaler vi AQUACEL® 
Ag -bandage med 1,2 % ioniseret sølv.

SKIFTEINTERVAL
Maksimalt 7 dage. Skiftes når bandagen 
er mættet.

OPBEVARING
Opbevares tørt ved stuetemperatur 

STERILISERINGSMETODE
Gammasteriliseret.

KLASSIFISERING
AQUACEL er CE-mærket og opfylder 
relevante miljø- og sikkerhedskrav.

HOLDBARHED
5 år.

For yderligere information, se brugsanvisning 
i pakningen.
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AQUACEL® Hydrofiber® bandage
Størrelse  stk./æske Varenr.
5 x 5 cm  10 177901 
10 x 10 cm  10 177902 
10 x 10 cm    5 177918 
15 x 15 cm    5 177903 

AQUACEL® Hydrofiber® cavitetsbandage
2 x 45 cm (bånd)    5 177904 

AQUACEL® Hydrofiber® postoperative bandager
4 x 10 cm  10 403730
4 x 20 cm  10 403731
4 x 30 cm  10 403732

ABSORPTION OG 
RETENTION
Fibrene omdannes 
hurtigt til en sammen-
hængende gel. 

GUNSTIGT SÅR-
HELINGSMILJØ
Sammenhængende 
gel, der skaber et gunstigt 
miljø for sårhelingen.

AQUACEL
Bevarer et fugtigt sårmiljø 
og er enkel at fjerne fra 
såret.

HYDROFIBER® 
TEKNOLOGI
AQUACEL® består af  
100% natriumcarboxy-
methylcellulose, og 
indkapsler sårsekret  
med bakterier i 
cellulosefibrene.


