
Antimikrobiel bandage med sølv

ConvaTec Wound Therapeutics™

AQUACEL® Ag Hydrofiber®-bandage er en bredspektret anti-

mikrobiel bandage med en hurtig og god absorptionsevne. 

Gelen, der dannes, skaber et fugtigt sårmiljø og muliggør 

skånsomme bandageskift. Det ioniserede sølv i bandagen har 

en bredspektret antimikrobiel effekt overfor kendte sårpatogener, 

såvel anaerobe som aerobe bakterier og svampe. Bandagen er 

derfor velegnet til væskende sår, hvor man ønsker at reducere 

bakteriefloraen, f.eks. i inficerede sår, eller hvis man ønsker at 

forebygge infektion.



EFFEKTIV ANTIMIKROBIEL BEHANDLING
AQUACEL® Ag-bandage er en helt ny type antimikrobiel bandage, som anvendes 
ved behandling af inficerede sår eller sår, hvor man ønsker at reducere bakteriefloraen 
med henblik på at forebygge infektion eller at give bedre betingelser for heling. 
AQUACEL Ag-bandage håndterer og kontrollerer sårsekret og mindre blødninger.

KONTROL OVER SÅRSEKRETET
AQUACEL Ag-bandagens absorptions- og bakteriebindende evne er som 
AQUACEL® Hydrofiber®-bandage. Dette giver forlængede skifteintervaller, skaber 
et godt sårmiljø og bidrager til at modvirke maceration af sårkanterne.

ENKEL AT ANVENDE
AQUACEL Ag-bandagen lægges direkte i såret med en dækbandage over. AQUACEL Ag 
anvendes normalt tør til væskende sår, men kan også fugtes med sterilt saltvand til 
behandling af tørre sår. Valg af sekundær bandage tilpasses den kliniske situation, f.eks. 
DuoDERM® Extra Thin -bandage og Versiva®  -bandage, som fikserer AQUACEL Ag 
effektivt og opretholder et balanceret fugtigt sårmiljø. På grund af den bløde struktur 
følger AQUACEL Ag såroverfladen også i caviteter og områder, som er vanskelige at 
bandagere. Ved ildelugtende sår kan den lugthæmmende CarboFlex®-bandage 
benyttes som sekundær bandage.

FAKTA

AQUACEL® Ag HYDROFIBER® 
-BANDAGE

AQUACEL Ag-bandage håndterer 
sårsekret på en unik måde. Materialet 
består af natriumcarboxymethylcellulose 
med 1,2% ioniseret sølv. Sølvionerne i 
AQUACEL Ag-bandagen er tilgængelige 
i bandagen i antimikrobiel form under 
hele bæretiden.

AQUACEL Ag-bandage har en bred-
spektret antimikrobiel effekt overfor 
kendte sårpatogener, mikrober, inkl. 
multiresistente bakterier som MRSA 
(Methicillinrestent staphylococcus 
aureus) og VRE (Vancomycinresistente 
enterococcer). 

INDIKATIONER
Kan anvendes til de fleste typer 
væskende sår, f.eks. bensår, tryksår, 
diabetiske og akutte sår, som f.eks, 
hudafskrabninger, donorflader og 
brandsår (2. grad). Andre anvendel-
sesområder er kirurgiske sår, som 
overlades til sekundær opheling eller 
primært suturerede kirurgiske sår, 
hvor der forventes en del blødning. 

SKIFTEINTERVALL
AQUACEL Ag kan skiftes med 1-7 dages 
interval afhængig af sekretionsmængde 
og sårets kliniske tilstand. Ved brand-
sår, hvor bandagen har fæstnet sig til 
såroverfladen, kan bandagen ligge på i 
op til 14 dage.

OPBEVARING
Opbevares tørt ved stuetemperatur. 

STERILISERINGSMETODE
Gammasteriliseret.

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

HOLDBARHED
2 år.

For yderligere information, se brugsanvisning 
i pakningen.
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AQUACEL® Ag Hydrofiber® bandage med sølv

Størrelse  Stk./æske  Varenr.
5 x 5 cm  10  403706 
10 x 10 cm  10  403708 
15 x 15 cm    5  403710 
20 x 30 cm    5  403711
 
AQUACEL® Ag Hydrofiber® cavitetsbandage med sølv
2 x 45 cm (bånd)   5  403712
  
AQUACEL® Ag Hydrofiber® postoperative bandager
4 x 10 cm 10 403739
4 x 20 cm 10 403740
4 x 30 cm 10 403741

ABSORPTION OG 
RETENTION
Fibrene omdannes 
hurtigt til en sammen-
hængende, antimikrobiel 
gel med unik evne til at 
absorbere og retinere 
sårsekret.

AQUACEL® Ag-BANDAGE
Ioniseret sølv giver en 
vedvarende, bredspektret 
antimikrobiel effekt, og er 
enkel at fjerne fra såret 
uden at forårsage smerte.

GUNSTIG
SÅRHELINGSMILJØ
Sammenhængende gel 
som skaber et gunstigt, 
fugtigt sårhelingsmiljø.

HYDROFIBER® 
TEKNOLOGI
Hydrofiber med sølv– en 
avanceret, højteknologisk 
fiber af ren, forædlet 
natriumcarboxymetyl-
cellulose med sølv-
ioner, som dræber 
mikroorganismer.


