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Sorbact® -apteekkivalikoima

Milloin Sorbact®-sidoksia kannattaa käyttää?
Sorbact®-valikoimassa on haavanhoitotuotteita, joiden avulla voi 
hoitaa erilaisia ja erikokoisia haavoja. Sorbact®-sidoksia voi käyttää 
sekä kuivien että erittävien, pinnallisten tai syvien haavojen 
hoidossa. Sorbact® -sidokset soveltuvat myös ihopoimujen sieni-
infektion hoitoon.

Sorbact® Secure
Suojaa ja pitää haavan puhtaana

Suihkunkestävä laastari kiinnittyy hyvin ja suojaa haavaa ulkoiselta 

lialta. Sidoksen ainutlaatuinen pinta sitoo haavan bakteereja, joka  

nopeuttaa haavan paranemista ja ehkäisee  tulehdusta.

Sorbact® Absorption (Haavatyyny)

Imukykyinen sidos erittäviin pinnallisiin haavoihin

Sorbact® Absorption on steriili, bakteereja ja sieniä sitova haavasi-

dos. Ainutlaatuinen Sorbact®-pinta sitoo haavan bakteereita, mikä 

nopeuttaa haavan paranemista ja ehkäisee tulehduksia.  

Vaatii erillisen kiinnityksen.

Sorbact® Compress (Taitos)

Erittäville pinnallisille ja syville haavoille

Sorbact® Compress on steriili, bakteereja ja sieniä sitova haavasi-

dos. Ainutlaatuinen Sorbact®-pinta sitoo haavan bakteereita, mikä 

nopeuttaa haavan paranemista ja ehkäisee tulehduksia. Peittosi-

dokseksi imukykyinen ja kiinnittyvä sidos.

Sorbact® Fungi
Ihopoimujen sieni-infektioiden hoitoon

Sienet tarttuvat Sorbact -pintaan ja poistuvat sidosvaihdon yhteydessä. 

Soveltuu käytettäväksi ihopoimuissa, vatsapoimuissa, rinnan alusissa 

sekä nivustaipeissa.

Sopii:   Viiltohaavoihin   Repeämiin   Hiertymiin   Leikkaushaavoihin 

Sopii:   Erittäviin haavoihin    Pinnallisiin haavoihin

Sopii:   Erittäviin haavoihin    Pinnallisiin haavoihin    Syviin haavoihin

Sopii:     Ihopoimujen sieni-infektioihin

Sorbact® Secure 5 x 7,2 cm Tuotenro 2075869

Sorbact® Secure 8 x 10 cm Tuotenro 2400661

Sorbact® Absorption 7 x 9 cm Tuotenro 2399368

Sorbact® Compress 4 x 6 cm Tuotenro 2399210

Sorbact® Fungi 10 x 200 cm Tuotenro 2400810

Ei luovuta haavalle aktiivisia aineosia.

Sopii käytettäväksi lapsilla sekä raskauden ja imetyksen aikana. 

Mikrobiresistenssin kehittymisriskiä ei ole todettu.

Soveltuu pitkäaikaiseen käyttöön.

Terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät sidoksia haavainfektion 
ehkäisyyn ja infektoituneen haavan hoidossa.

Aivan kuin tavallinen  
laastari tai sidos. Kuitenkin 
täysin ainutlaatuinen.
Sorbact® näyttää tavalliselle laastarille tai haavasidokselle, mutta sen 
bakteereja ja sieniä sitova vaikutusmekanismi tekee siitä täysin 
ainutlaatuisen. Toisin kuin muut antibakteeriset laastarit ja voiteet, 
Sorbact® ei tapa bakteereja ja sieniä. Sorbact® sitoo tehokkaasti bakteerit 
ja sienet sidospintaansa, ehkäisee haavan tulehtumista ja nopeuttaa 
haavan paranemista.

Sorbact®

käyttöohje
Bakteereja ja sieniä sitova sidos
Pienentää haavan tulehtumisriskiä 
Hoitaa ihopoimujen sieni-infektioita

ABIGO Medical AB
www.sorbactitsehoito.fi

Oy Verman Ab  
PL 146, 04201 Kerava

www.verman.fi

Apteekki-
valikoima

Sorbact® on ABIGO Medical AB:n rekisteröity tavaramerkki. 
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Sieni-infektion 
hoito

Näin hoidat 
haavaa

Vaikka pienet haavat useimmissa tapauksissa paranevat 
hyvin ja niistä jää vain pieniä ja merkityksettömiä arpia, 
haavan hoidossa kannattaa olla tarkka, jotta se paranee 
mahdollisimman nopeasti ja hyvin. Muuten seurauksena 
saattaa olla komplikaatioita, kuten tulehduksia, jotka 
viivyttävät paranemista ja lisäävät arvenmuodostusta. 
Sorbact®-sidosten avulla vähennät tulehdusriskiä ja  edistät 
haavan paranemista.

1. Puhdista haava
Puhdista haava suihkuttamalla sitä kevyesti kädenlämpöisellä
vedellä. Muista pestä kädet ennen haavan puhdistamista. Jos
haavaan on tarttunut likaa, voit asettaa haavan päälle hetkeksi
kostean sidoksen, joka pehmentää likaa ja helpottaa haavan
puhdistamista.

2. Peitä haava Sorbact® -sidoksella
Valitse sopiva Sorbact® -sidos ja kiinnitä se haavan päälle
pakkauksen ohjeiden mukaisesti. On tärkeää, että vihreä
Sorbact® -pinta on tiiviisti haavaa vasten.

1. Puhdista ihoalue
Pese infektoitunut ihoalue kädenlämpöisellä vedellä ja kuivaa ihoalue

hyvin.

2. Peitä tulehtunut ihoalue Sorbact® Fungi -sidoksella
Leikkaa sidos sopivan mittaiseksi ja aseta se tiiviisti vasten iho-
poimua. Kiinnitys alusvaatteella tai ihoteipillä. Sidos voi peittää
tervettä, ympäröivää ihoa.

Sieni-infektiota esiintyy erityisesti ihopoimujen alueella. 
Sorbact® Fungi on suunniteltu erityisesti ihopoimujen sieni-
infektioiden hoitoon.

Pinnalliset haavat

Ruhjeet

Repeämät

Viiltohaavat

Erittävät haavat

Leikkaushaavat

Suuret haavat, hoito- 
ohje terveydenhoidon 

ammattilaiselta

Tulehtunut hyönteisen 
pistos

Ihopoimujen 
sieni-infektio

Ohjeet
1. Avaa steriili pakkaus.

2. Puhdista haava. Poista valkoinen 
suojakalvo. 

3. Aseta sidos kuivalle ja rasvaamat-
tomalle iholle vihreä pinta haavaa 
vasten. Paina reunat kiinni ihoon.

4. Poista päällimmäinen suojakalvo, 
jossa on sininen reuna. Laastari 
voi olla paikallaan useiden päivien 
ajan haavan kunnon mukaan.

Ohjeet
1. Avaa steriili pakkaus. 

2. Puhdista haava. Aseta sidos pai-
kalleen siten, että vihreä pinta on 
haavan pintaa vasten. Sidoksen 
on ulotuttava vähintään 2 cm 
haavan reunojen yli. 

3. Kiinnitys esim. ihoteipillä tai laas-
tarilla. Ei saa leikata. Sidos voi olla 
paikoillaan useiden päivien ajan 
haavan kunnosta riippuen.

Ohjeet
1. Avaa steriili pakkaus.

2. Puhdista haava ja aseta taitos 
suoraan haavaa vasten taitettuna 
tai taittamattomana. 

3. Mikäli haava on syvä, aseta sidos 
haavalle löyhästi ja pöyheästi. 
Sidosta voi leikata ja loppuosa 
sidoksesta hävitetään. 

4. Peitä sidos imevällä sidoksella 
ja kiinnitä tarvittaessa ihoteipillä. 
Sidos voi olla paikoillaan useiden 
päivien ajan haavan kunnosta 
riippuen.

Ohjeet
1. Avaa steriili pakkaus. 

2. Leikkaa haluttuun pituuteen. 
Aseta nauha tiiviisti vasten 
tulehtunutta ihoaluetta. Kiinnitys 
rintaliiveillä, alushousuilla tai 
ihoteipillä.

3. Vaihda nauha päivittäin normaa-
lin ihonhoidon yhteydessä. 
Hoitoaika n. 7-10 vrk. Jatka 
hoitoa muutama päivä kunnes 
iho on täysin parantunut.

Tärkeää: Älä käytä voiteita tai rasvoja Sorbact®-sidoksen alla.
Lue aina valmistajan käyttöohjeet ja noudata niitä tuotetta käyttäessäsi.

Sorbact® Secure
Suihkunkestävä laastari, joka  

suojaa ja pitää haavan puhtaana

Sorbact® Compress
Sidos erittäville, pinnallisille 

ja syville haavoille

Sorbact® Absorption
Imukykyinen sidos erittävien,  
pinnallisten haavojen hoitoon

Sorbact® Fungi
Sidos ihopoimujen sieni- 

infektioiden hoitoon

Bakteereja sitova
Bakteereja sitova

Sieniä sitovaKiinnittyy hyvinHengittävä
Bakteereja sitova Vesitiivis

Käänny terveydenhuollon ammattilaisen puoleen mikäli haava on:

• laaja ja avoin

• eläimen purema

• syvä pistohaava

• laaja, turvonnut ja kivulias ruhjehaava

• hankalasti hoidettavalla alueella kuten 
esim. nivelessä ja se vaatii ompeleet.

• ympäröivä ihoalue on tunnoton

• pään, jalan tai käsien syvä haava

• kasvojen alueen haavat, jotka vaativat ompe-
leet ja joissa halutaan välttää arpimuodostusta

• haavalla havaittavissa merkkejä infektiosta; 
punoitus, märkäinen eritys, kipu ja kuume.

Lähde 1177 Hoito-opas

Kuiville ja vähän erittäville haavoille Kohtalaisesti tai runsaasti  

erittäville haavoille
Vaatii imukykyisen peittävän sidoksen




