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Sorbact®-tuotevalikoima

Sorbact® Gel Dressing
Vesipohjaisella geelillä pinnoitettu, bakteereja ja sieniä 
sitova haavakontaktipinta. Sorbact® Gel Dressing 
luovuttaa kosteutta, ylläpitää kosteaa haavaympäristöä 
ja helpottaa haavan autolyyttistä puhdistumista.

Tuotenro Sidoskoko Kpl/pkt

98136 7.5 x 7.5 cm 10

98137 7.5 x 15 cm 10

98139 3 x 15 cm 10

98180 15 x 20 cm 5

98181 20 x 25 cm 5

Sorbact® Compress
Ei-imukykyinen, bakteereja ja sieniä sitova 
haavakontaktipinta. Sidos päästää haavaeritteen 
kulkeutumaan peittosidokseen. Sorbact® Compress 
-taitosta voidaan käyttää haavan alipaineimuhoidon 
yhteydessä. 

Tuotenro Sidoskoko Kpl/pkt

98128 4 x 6 cm 40

98125 7 x 9 cm 40

98124 10 x 100 cm 10

Sorbact® Ribbon Gauze
Bakteereja ja sieniä sitova nauha onkalohaavoille ja 
fisteleille. Sidos päästää haavaeritteen kulkeutumaan 
peittosidokseen. Voidaan käyttää myös ihotaipeiden 
sieni-infektioiden hoitoon (intertrigo).

Tuotenro Sidoskoko Kpl/pkt

98118 1 x 50 cm 20

98121 2 x 50 cm 20

98120 5 x 200 cm 10

98119 10 x 200 cm 10



Sorbact® Foam Gentle Border
Bakteereja ja sieniä sitova haavasidos kohtalaisesti 
erittäville haavoille. Sorbact® Foam Gentle Border imee 
ja sitoo haavaeritettä, mikä vähentää maseraatioriskiä 
ja ylläpitää kosteaa haavaympäristöä. Sidoksen 
pehmeät, itsekiinnittyvät silikonireunat mahdollistavat 
atraumaattisen sidosten vaihdon. Suihkunkestävä, 
hengittävä taustakalvo.

Tuotenro Sidoskoko Kpl/pkt

98531 7.5 x 7.5 cm 10

98532 10 x 10 cm 10

98533 15 x 15 cm 10

Sorbact® Foam Dressing
Bakteereja ja sieniä sitova vaahtosidos vähän tai 
kohtalaisesti erittäville haavoille. Sorbact® Foam 
Dressing imee ja sitoo haavaeritettä, mikä vähentää 
maseraatioriskiä ja ylläpitää kosteaa haavaympäristöä. 
Puoliläpäisevä kalvo haihduttaa liiallisen kosteuden.

Tuotenro Sidoskoko Kpl/pkt

98310 10 x 10 cm 10

98315 15 x 15 cm 10

98320 10 x 20 cm 10

Sorbact® Surgical Dressing
Bakteereja ja sieniä sitova kirurginen sidos kuiville tai 
vähän erittäville haavoille. Sorbact® Surgical Dressing 
imee ja sitoo haavaeritettä sekä ylläpitää kosteaa 
haavaympäristöä. Vedenkestävä taustakalvo suojaa 
ulkoiselta kontaminaatiolta ja mahdollistaa ylimääräisen 
kosteuden haihtumisen.

Tuotenro Sidoskoko Kpl/pkt

98140 5 x 7.2 cm 100

98141 8 x 10 cm 20

98142 8 x 15 cm 20

98143 10 x 20 cm 20

98144 10 x 25 cm 20

98145 10 x 30 cm 20

98146 10 x 35 cm 20

Sorbact® Superabsorbent
Bakteereja ja sieniä sitova haavasidos runsaasti tai 
erittäin runsaasti erittäville haavoille. Sorbact® 
Superabsorbent imee ja sitoo suuren määrän haava-
eritettä ehkäisten maseraatioriskiä sekä läpivuotoa ja 
valumia.

Tuotenro Sidoskoko Kpl/pkt

98501 10 x 10 cm 10

98502 10 x 20 cm 10

98503 20 x 20 cm 10

98504 20 x 30 cm 10

Sorbact® Absorption Dressing
Bakteereja ja sieniä sitova haavatyyny kohtalaisesti tai 
runsaasti erittäville haavoille. Sorbact® Absorbtion 
Dressing imee ja sitoo haavaeritettä, mikä vähentää 
maseraatioriskiä.

Tuotenro Sidoskoko Kpl/pkt

98224 7 x 9 cm 20

98222 10 x 10 cm 20

98223 10 x 20 cm 10

Sorbact® Round Swab
Bakteereja ja sieniä sitova sykerö pienille onkalohaavoille. 
Sidos on muotoiltu pallomaiseksi sykeröksi, jota pitää 
koossa silikonirengas.

Tuotenro Sidoskoko Kpl/pkt

98126 Ø 3 cm 70 (5x14)



Antibiootit ovat mullistaneet terveydenhuollon ammattilaisten työn 
ja pelastaneet miljoonia ihmishenkiä. Nyt kuitenkin lähestymme 
antibioottihoitojen jälkeistä aikaa, jolloin yleiset infektiot ja pienet 
vammat saattavat jälleen johtaa kuolemaan.

Nykyiselläänkin jo noin 700 000 ihmisen arvioidaan vuosittain 
kuolevan antibioottiresistenssin vuoksi.1

Joissakin tapauksissa lääkärit kohtaavat lääketieteellisen ongelman, 
johon ei ole tehokasta hoitoa. Infektioihin ja niiden vaikutusten hoitoon 
tarvitaan uusia hoitokeinoja.

Sorbact® Technology on ruotsalainen, todistetusti haavanhoidossa 
toimiva innovaatio, joka on syntynyt uraauurtavan, Nobel-palkinnon 
voittaneen tutkimustyön ansiosta. Tutkimustyö johti uusiin bakteereja 
torjuvien pintamateriaalien tutkimuksiin, joita on hyödynnetty  
Sorbact® Technology -menetelmän kehittämisessä.

Suoraan sanottuna, 
riippuvuus antibiooteista 
on kasvanut liian suureksi



*Huomioi Sorbact® Gel -sidoksen käyttöohjeissa mainittavat varotoimet.

Voittava ratkaisu
kaikilla osa-alueilla

Poistaa bakteerit turvallisesti
Kun bakteeri tapetaan, siitä vapautuu endo tok sii-
neja ja kuollut soluaines jää haavaan. Toisin kuin 
bakteereja aktiivisesti tappavat antimikrobiset 
sidokset, Sorbact® poistaa bakteereja haavalta 
sitomalla ne pysyvästi sidospintaansa, mikä 

vähentää haavan mikrobikuormaa ja tukee haavan 
paranemista. Sorbact®-sidoksille ei ole vasta-
aiheita, ja niiden allergiariski on pieni. Niitä voidaan 
käyttää jopa vastasyntyneiden* ja raskaana olevien 
ja imettävien naisten hoidossa.2

Parantaa haavaa tehokkaasti
Tehokas ja turvallinen bakteerienpoisto vähentää 
haavan biologista kuormaa, mikä helpottaa 
paranemista. Lisäksi on todettu, että Sorbact®-
sidosten soluyhteensopivuus on hyvä ja ne 

eivät vähennä keratinosyyttien ja fibroblastien 
elinkelpoisuutta. Myös solujen kiinnittyminen 
sidoksen pintaan on vähäistä, mikä parantaa 
kudosturvallisuutta.



Sorbact®-sidosten edut

Ei tunnettua 
mikrobiresistenssiä
Sorbact® on erittäin tehokas yleisten haavoilla 
esiintyvien bakteerien, kuten MRSA:n3 ja VRE:n 
torjunnassa. Sorbact® tehoaa myös sieniin.

Vaikutusmekanisminsa ansiosta Sorbact®-sidok-
sille ei ole odotettavissa bakteeri- tai sieniresis-
tens siä, toisin kuin osalle antimikrobisista aineista. 
Sorbact® soveltuu pitkäkestoiseen hoitoon.

Ei vasta-aiheita ja pieni allergiariski

Vähentää haavojen mikrobikuormaa4, 5

Vaikutus alkaa välittömästi6

Ei odotettavissa bakteerien tai sienten resistenssiä 

Haavaan ei vapaudu vaikuttavia aineita2

Soveltuu pitkäkestoiseen hoitoon

Ei aiheuta endotoksiinien vapautumista bakteereista7



*In vitro data

•  Sidokseen sitoutuneet bakteerit, sienet ja endotoksiinit poistuvat  
 turvallisesti sidosvaihdon mukana.

•  Vähentää haavapohjan bakteerikuormaa.

•  Mikrobikuorman vähentäminen tukee haavan luonnollista paranemista.

•  Bakteerit sitoutuvat pysyvästi sidospintaan, niiden kasvu estyy  
 ja ne yksinkertaisesti passivoituvat.

•  Bakteereista ei vapaudu endotoksiineja.*

•  Sorbact®-sidosten kohdalla ei ole odotettavissa mikrobien  
 resistenssimekanismia.

•  Sorbact®-sidosten DACC™-pinnoitteella on erityisiä hydrofobisia  
 ominaisuuksia.

•  Bakteerit sitoutuvat ja kiinnittyvät ainutlaatuiseen Sorbact®-pintaan  
 luonnollisesti.

•  Sorbact® sitoo myös haavan paranemiselle haitallisia endotoksiineja.*

POISTAA

ESTÄÄ

SITOO

Luonnollisia prosesseja ja fyysisiä vuorovaikutuksia hyödyntämällä 
Sorbact® poistaa bakteereja turvallisesti sekä ehkäisee ja hoitaa 
infektioita vapauttamatta vaikuttavia aineita haavaan.

Bakteerit eivät voi estää 
sitoutumistaan Sorbact®-
pintaan – se on luonnonlaki



Bakteerit sitoutuvat ja kiinnittyvät 
ainutlaatuiseen Sorbact®-pintaan 
luonnollisesti.



PÄIVÄ 21
Tulos 3 viikon kuluttua.9

PÄIVÄ 0
Sorbact® Superabsorbent -sidosten
käytön aloitustilanne.

POTILAS
89-vuotias miespuolinen hypertensiopotilas, 
jolla oli ollut pitkällä aikavälillä useita 
säärihaavoja.

HOITO
Hopeasidosten vaikutus oli riittämätön. Niiden 
tilalle vaihdettiin Sorbact® Superabsorbent 
-sidos, ja hoidossa keskityttiin eritteen hallintaan 
ja mikrobikuorman pienentämiseen.

Sidosten vaihto 1–3 päivän välein.

6 VIIKON KULUTTUA
Sorbact® Gel Dressing mahdollisti haavan 
jatkuvan autolyyttisen puhdistumisen. 
Haavan kliininen tila koheni, siihen kehittyi 
tervettä granulaatiokudosta, ja haava oli 
kivuton ja hajuton.8

PÄIVÄ 0
Ennen hoidon aloitusta haavaan oli käytetty 
erilaisia sidoksia, kuten hopeasidoksia, 
mutta niiden vaikutus oli ollut riittämätön. 
Ennen Sorbact®-hoidon aloittamista 
otetun sivelynäytteen viljelyssä todettiin 
Pseudomonas aeruginosa- ja Klebsiella-
kasvua.

Sorbact®-sidosten teho on osoitettu yli 40 kliinisessä tutkimuksessa 
ja yli 7 000 potilasta koskeneissa julkaisuissa, ja niitä on käytetty 
kliinisessä työssä menestyksekkäästi jo yli 30 vuoden ajan. Nykyisin 
Sorbact® on käytössä yli 65 maassa, ja kliinistä tutkimustietoa 
kerätään jatkuvasti.

Tutkitusti tehokas 
haavainfektioiden
ehkäisyssä ja hoidossa

POTILAS
Potilaalla oli valtimo-laskimoperäinen haava, 
joka ei ollut parantunut kolmen vuoden aikana.

HOITO
Sorbact® Gel Dressing ja peittosidoksena 
polyuretaanivaahtosidos.

Sidosten vaihto 2–3 päivän välein.
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pienempi riski

systeeminen 
antibioottihoito

Tavanomainen kirurginen sidos* Sorbact® Surgical Dressing Tavanomainen kirurginen sidos*

*Tegaderm™ + pad

Sorbact® Surgical Dressing

*Tegaderm™ + pad

Päivä 14 (p = 0.04) Päivä 14 (p = 0.03)

Sorbact® ehkäisee 
haavainfektioita 
Leikkausalueen infektion saaneiden prosenttiosuudet Systeeminen antibioottihoito, %

Sorbact® vähentää bakteerikuormaa hopeaa tehokkaammin

Sorbact® vähentää infektoituneiden 
säärihaavojen bakteerikuormaa 
merkitsevästi verrattuna hopeaa 
sisältävään sidokseen
Satunnaistettu, kontrolloitu pilottitutkimus, jossa 
Sorbact®-sidosta verrattiin hopeasidokseen kroonisesti 
infektoituneiden tai kolonisoituneiden laskimoperäisten 
säärihaavojen hoidossa. Tulokset osoittivat, että 
bakteerikuorma pieneni merkitsevästi hoitopäivään 4 
mennessä.5

Sorbact® vähensi merkitsevästi leikkausalueen 
infektioiden ilmaantuvuutta keisarileikkausten 
yhteydessä
Satunnaistettu, kontrolloitu tutkimus 543 potilaalla, joille 
oli tehty elektiivinen tai hätäkeisarileikkaus. Tutkimuksessa 
verrattiin Sorbact® Surgical Dressing -sidosta tavanomaiseen 
kirurgiseen sidokseen (1,8 % vs. 5,2 %), p = 0,04.10

Sorbact® vähentää 
antibioottien tarvetta

Sorbact® vähensi merkitsevästi systeemisen 
antibioottihoidon käyttöä
Satunnaistettu, kontrolloitu pilottitutkimus 142 naisella, joille 
oli tehty keisarileikkaus. Systeemisen antibioottihoidon tarve:

7 % (verrokit) vs. 0 % (Sorbact®), p = 0,03. Leikkausalueen 
infektion saaneiden osuus: 9,8 % (verrokit) vs. 2,8 % (Sorbact®), 
p = 0,08.11

Sorbact® hoitaa kroonisia haavainfektioita tehokkaasti

Sorbact® on tutkitusti tehokas kroonisten 
haavojen hoidossa
Euroopassa tehty monikeskustutkimus 116 potilaalla, joilla 
oli infektoitunut tai suuren infektioriskin haava, osoitti, 
että 72 % haavoista parani jossain määrin ja 21 % kokonaan 
– yhteensä 93 % haavoista siis parani jossain määrin tai 
kokonaan käytettäessä Sorbact®-sidoksia.12

Jossain määrin tai kokonaan
parantuneiden haavojen osuus – 93 %

Samanlaisena 
pysyneet – 6 %

Pahentuneet – 1 %

900 000

600 000

300 000

0

CFU cm2

Päivä 0     Päivä 4 Päivä 0     Päivä 4

Hopeaa sisältävä Hydrofiber-sidos 
(Aquacel® AG, ConvaTec Ltd)

Mikrobeja sitova sidos (Sorbact®)

lasku

lasku



Haavan paraneminen on biologinen prosessi, joka koostuu tarkoin ohjelmoitujen vaiheiden sarjasta. Suurentuneet 
mikrobimäärät haittaavat tätä prosessia, mikä suurentaa haavainfektioriskiä ja hidastaa haavan paranemista.

PUHDAS KONTAMINOITUNUT KOLONISOITUNUT PAIKALLINEN INFEKTIO
Kliinisiä merkkejä ei 

välttämättä ole

LEVIÄVÄ INFEKTIO SYSTEEMINEN 
INFEKTIO

SORBACT® VÄHENTÄÄ HAAVOJEN MIKROBIKUORMAA TURVALLISESTI

Sorbact® – kaikentyyppisten 
haavojen hoitoon kaikissa eri 
paranemisvaiheissa

Sorbact®-sidoksia voidaan käyttää kaikille potilaille heti 
hoidon alusta alkaen. Sidoksia voidaan käyttää lyhytkestoisesti 
mikrobikuorman turvalliseen vähentämiseen tai pitkäkestoisesti 
infektoituneiden haavojen hoitoon.

•  Edistää haavojen paranemista13

•  Vähentää haavojen kokoa12, 14

•  Turvallinen ja helppo käyttää12

•  Miellyttävä potilaalle15

•  Vähentää käytönaikaista kipua12

•  Vähentää haava-alueen hajua16


