
 

Sorbact® on ABIGO Medical AB -yhtiön rekisteröity tavaramerkki

MIKROBEJA SITOVA KOSTEA SIDOS

SORBACT® GEL  
(GEL DRESSING)

PIENENTÄÄ BIOLOGISTA KUORMAA

KOSTEUTTAA HAAVAA

EHKÄISEE JA HOITAA HAAVAN INFEKTIOTA

KOSTEUTTAA HAAVAN POHJAA

KAKSI YHDESSÄ – HELPPO KÄYTTÄÄ



 SORBACT® TEKNOLOGIA

KAKSI  
YHDESSÄ  
– HELPPO 
KÄYTTÄÄ

Sorbact® Gel on steriili, bakteereja ja sieniä sitova geelisidos. Se koostuu vihreästä haavaa 
vasten tulevasta Sorbact®-kerroksesta, jossa on karbomeeria ja propyleeniglykolia (10%) 
sisältävää vesipohjaista geeliä. Sorbact® Gel tuo haavaan kosteutta, pitää haavaympäris-
tön kosteana ja edistää autolyyttistä puhdistusta.

HALLITSE HAAVAN BIOLOGISTA 
KUORMAA JA EDISTÄ HAAVAN 
KOSTEAA PARANEMISTA

Ehkäisee ja hoitaa haavan infektiota
Biologisen kuorman hallinta auttaa haavan luonnollista 
paranemisprosessia. Käyttämällä Sorbact®-sidosta alusta 
alkaen hallitset biologista kuormaa ja voit estää haavan 
infektioita ja viivästynyttä haavan paranemista.

Sidoksen mukautuminen tiiviisti 
haavan pohjaan edesauttaa sidok-

sen paikoillaan pysymistä.

Edistää haavan paranemista

Mikrobimäärän suureneminen aiheuttaa infektioriskin 
ja hidastaa haavan paranemista. Sorbact® pienentää 
biologista kuormaa turvallisesti ja parantaa siten 
haavan paranemisolosuhteita.

Toiminta

Mikrobit, sekä bakteerit että sienet, kiinnittyvät sidoksen 
pintaan ja poistuvat sidoksen vaihdon yhteydessä. 
Sorbact® tukee haavan paranemisprosessia pienentä-
mällä haavan biologista kuormaa. Sidoksesta ei vapaudu 
haavaan mitään vaikuttavaa ainetta.

Kosteuttaa haavaa
Sorbact® Gel optimoi haavan pohjan olosuhteita lisäämällä 
kosteutta kuiviin tai vähän erittäviin haavoihin. Kosteutus 
edistää kosteaa haavaympäristöä ja edesauttaa haavan 
luonnollista paranemisprosessia.

Kosteuttaa haavan pohjaa
Eri geeleillä on erilainen kyky lisätä kosteutta haavan 
pohjaan. Kosteuden tuominen on välttämätön fibriinisten, 
nekroottisten ja katteisten haavojen puhdistuskyvyn vuoksi.

Sorbact® Gel -sidoksella on erittäin hyvä kyky tuottaa 
kosteutta, mikä edistää tehokasta autolyyttistä puhdistusta.
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KÄYTTÖALUEET

PÄIVÄ 0 

Aiemmin oli kokeiltu useita eri sidoksia, 
mukaan lukien hopeasidos. Ennen 
Sorbact®-sidoksen laittamista otetussa 
sivelynäyteviljelyssä ilmeni, että haa-
vassa kasvoi Pseudomonas aeruginosa- ja 
Klebsiella-bakteerit.

Hoito: Sorbact® Gel ja toissijaisena sidoksena  
polyuretaanivaahto. Sidosvaihto 2–3 päivän välein. 

Hoito: Yksi kirurginen puhdistus hoidon alussa. Sorbact® Gel 
ja toissijaisena sidoksena Superabsorbent-sidos. Sidosvaihto 
1–3 päivän välein.

PÄIVÄ 0 

Infektoitunut, runsaasti erittävä ja 
pahanhajuinen haava, 40 x 30 cm.

6 VIIKON KULUTTUA

Sorbact® Gel mahdollisti haavan jatkuvan 
autolyyttisen puhdistuksen. Haavan tila 
parani kliinisesti siihen muodostuessa 
tervettä granulaatiokudosta sekä kivun ja 
haavan hajun hävitessä.

9 VIIKON KULUTTUA

Sorbact® Gel esti infektion ja 
sidosta pidettiin turvallisena sekä 
helppokäyttöisenä.

TAPAUSSELOSTUKSET – SORBACT® GEL -SIDOS

Potilaalla valtimo-laskimoperäinen  
säärihaava, joka ei ole parantunut  
kolmen vuoden aikana 

Rabdomyolyysiä sairastava nainen, jolle 
kehittyi painehaava hänen maattuaan 
avuttomana lattialla kaksi päivää

Pinnalliset 
haavat

Pienet 
haavat

Syvät 
haavat

Suuret 
haavat

Sorbact® Gel -sidoksia on saatavana erikokoisina, mikä tekee tuotteesta sopivan moniin erilaisiin haavoihin.

Diabeettiset 
jalkahaavaumat

Sorbact® Gel (Gel Dressing)
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SORBACT® GEL (GEL DRESSING)

KÄYTTÖOHJE
1. Noudata haavan hoidossa paikallisia kliinisiä käytäntöjä.

2. Valitse haavalle sopivan kokoinen sidos.

3. Ota sidos pakkauksesta aseptisesti.

4. Jos leikkaat tuotteen sopivan kokoiseksi, toimi aseptisesti.  
Heitä avatut tuotteet ja yli jäävät osat roskiin.

5. Aseta sidos paikalleen. Varmista, että sidos tulee suoraan 
koko haavan päälle.  
Sidos ei saa olla kosketuksessa haavaa ympäröivän 
terveen ihon kanssa.

6. Jätä onkalohaavoissa ja fistuloissa osa sidoksesta aina 
haavan ulkopuolelle, jotta sidos on helppo poistaa. 

7. Kiinnitä sidos haavalle sopivalla toissijaisella sidoksella*.

8. Sidoksen vaihtotiheys vaihtelee haavan ja ympäröivän 
ihon erityksen määrän ja kunnon mukaan. Jos kliininen tila 
sallii, sidos voidaan jättää paikalleen jopa 7 päiväksi.
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* Esim. Sorbact® Kirurginen sidos, Sorbact® Foam Gentle Border -sidos tai Sorbact® Foam -sidos.  
Käyttämällä Sorbact®-sidosta toissijaisena sidoksena voidaan suojata ympäröivää ihoa.

TUOTEKOOT

Tuote Tuotenumero Koko Kpl/pakkaus

Sorbact® Gel (Gel Dressing) 98136 7,5 x 7,5 cm 10

Sorbact® Gel (Gel Dressing) 98139 3 x 15 cm 10

Sorbact® Gel (Gel Dressing) 98137 7,5 x 15 cm 10

Sorbact® Gel (Gel Dressing) 98180 15 x 20 cm 5

Sorbact® Gel (Gel Dressing) 98181 20 x 25 cm 5UUSI!

UUSI!

Sorbact® on ruotsalainen innovaatio ja haavasidosvalikoima. Sidokset ovat saatavissa ABIGO:n kumppanien ja  
jakelijoiden kautta yli 65 maassa ympäri maailmaa. Joillakin alueilla Sorbact® on saatavana Cutimed® Sorbact®-  

ja Leukomed® Sorbact® -nimisenä . Sorbact® on ABIGO Medical AB  yhtiön rekisteröity tavaramerkki.

ABIGO Medical AB
abigo.com

Oy Verman Ab • PL 146, 04201 KERAVA  
puh. (09) 279 8020 • www.verman.fi

Klinikoiden tulee varmistaa, että valmistetta käytetään valmistajan 
käyttöohjeiden mukaisesti.


