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Sorbact® Compress  
yhdistettynä alipaineimuhoitoon
Bakteereja ja sieniä sitova haavakontaktipinta 

  Ehkäisee ja hoitaa haavainfektioita 

  Tehokas yleisimpiä resistenttejä patogeeneja vastaan

  Poistaa turvallisesti bakteereja, sieniä ja endotoksiineja

  Voidaan leikata sopivan pituiseksi

  Helppo poistaa



Sorbact® pienentää mikrobikuormaa

Miksi alipaineimuhoito?
Alipaineimuhoito (NPWT) on yleistynyt akuuttien 
ja huonosti paranevien haavojen hoidossa, ja se on 
käytössä sekä sairaaloissa että poliklinikoilla.1 Hoidon on 
todettu esimerkiksi poistavan haavaeritettä, vähentävän 
kudosturvotusta, supistavan haavan reunoja, stimuloivan 
mekaanisesti haavapohjaa sekä stimuloivan angiogeneesiä 
ja granulaatiokudoksen muodostumista.2

Miksi Sorbact®?
Sorbact®-sidosten DACC™-pinnoitteella on erityisiä 
fysikaalisia ja hydrofobisia ominaisuuksia. Bakteerit 
sitoutuvat sidoksiin pysyvästi ja bakteerikasvu estyy. 
Alipaineimuhoitoon yhdistetty Sorbact® Compress 
mukautuu haavapohjaan ja jakaa alipaineen tasaisesti 
ilman granulaatiokudoksen kiinnikasvua sidokseen. 

Sitoo • Estää • Poistaa
Ainutlaatuinen, todistetusti toimiva innovaatio infektioiden hallintaan. 
Fysikaalista vaikutusmekanismia ja hydrofobista vuorovaikusta 
hyödyntämällä Sorbact®-sidokset poistavat bakteereja, sieniä ja 
endotoksiineja turvallisesti sekä ehkäisevät ja hoitavat infektioita.

Vähentää mikrobikuormaa

Mahdollistaa granulaatiokudoksen 
nopean muodostumisen

Poistaa tehokkaasti haavaeritettä 

Jakaa paineen tasaisesti

Ei kudoksen kiinnikasvua sidokseen 

Sorbact® Compress on bakteereja ja sieniä sitova, ei-imevä 
haavakontaktipinta. Se perustuu Sorbact® Technology -menetelmään, 
jonka ansiosta haavaerite pääsee kulkeutumaan sidoksen läpi. Sorbact® 
Compress mukautuu haavapohjaan ja jakaa alipaineen tasaisesti ilman 
granulaatiokudoksen kiinnikasvua sidokseen.



Sorbact® yhdistettynä alipaineimu-
hoitoon vatsan alueen avautuneen 
haavan hoidossa3
El-Erakey B. 2020

SORBACT® TAPAUSSELOSTE

Haavanhoito
Hoidon alussa käytettiin 
alipainelaitteen sidosta ja 
rajapintasidoksena Sorbact®-sidosta. 
Sorbact® suojasi haavakudoksen 
kiinnikasvulta vaahtosidokseen, 
hillitsi mikrobikuorman kasvua ja 
poisti katetta. Kahdeksan viikkoa 
myöhemmin alipaineimuhoito 
lopetettiin, mutta Sorbact®-sidoksen 
käyttöä jatkettiin rajapintasidoksena 
vaahtosidoksen alla tehostamaan 
haavaerityksen hallitsemista.

Tulokset
Haavan koko ennen Sorbact®-  ja 
alipaineimuhoidon aloitusta oli 
17,3 x 7,2 cm ja syvyys 4 cm. Viikolla 4 
haavan koko oli 9,2 cm x 3 cm, syvyys 
0,5 cm. Viikolla 8 alipaineimuhoito 
lopetettiin. Haavaa hoidettiin 
Sorbact -sidoksilla koko hoitojakson 
ajan, alipaineimuhoidon päätyttyä 
ja potilaan kotiuduttua. Viikolla 14 
haava oli lähes parantunut.

Johtopäätös
Bakteereja sitovista sidoksista 
ei vapaudu haavaan kemiallisia 
aineita toisin kuin monista yleisesti 
käytetyistä antimikrobisista 
sidoksista, kuten hopeasidoksista. 
Bakteereja sitovat sidokset 
perustuvat fysikaaliseen 
vaikutusmekanismiin, hydrofobiseen 
vuorovaikutukseen, jonka avulla 
ne sitovat ja poistavat haavasta 
bakteereja ja sieniä4. Siksi 
niillä voidaan ehkäistä haavan 
infektoitumista tai uudelleen 
infektoitumista, ja sidoksia voidaan 
käyttää infektoituneissa haavoissa 
koko paranemisprosessin ajan. 
Bakteereja ja sieniä sitovat sidokset 
ovat kustannustehokkaita, eikä niiden 
käyttöön liity rajoituksia (tunnettuja 
vasta-aiheita ei ole). 

Kyseessä 78-vuotias haimasyöpää sairastava potilas. Hoidettu 
Whipplen leikkauksella (pankreatoduodenektomia), jonka 
komplikaationa vatsan alueen haavan avautuminen ja haavaeritteen 
kertyminen vatsaonteloon/sepsis. Leikkauksen jälkeen avautuneiden 
haavojen hoito on usein monimutkaista, sillä ne paranevat hitaasti 
mikrobikuorman ja paikallisen paineen vuoksi. 

Sorbact® EWMA-ohjeissa
Sorbact®-sidosta suositellaan oheisessa alipaineimuhoitoa käsittelevässä 
EWMA-asiakirjassa1

• Soveltuu käytettäväksi rajapintasidoksena kivun ja trauman välttämiseksi 
sidosvaihdon yhteydessä.

• On helppo asettaa epäsäännöllisiin ja syviin haavataskuihin. 

• Lisää merkittävästi haavapohjan granulaatiokudoksen kasvua ilman kudoksen 
kiinnikasvua.

• Tehokkaan haavaeritteen läpäisykyvyn ja patogeenien sitomiskyvyn vuoksi 
kiinnostava sidosvaihtoehto haavan alipaineimuhoidossa.

Ennen hoitoa

4 viikkoa hoidon aloituksesta

8 viikkoa hoidon aloituksesta

14 viikkoa hoidon aloituksesta
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Lisätietoa sorbact.fi
Sorbact® Technology on ainutlaatuinen innovaatio, jota käytetään infektioiden hallintaan tarkoitetuissa edistyksellisissä 

haavanhoitotuotteissamme. Sorbact® Technologya hyödyntävät sidokset ovat potilaiden apuna yli 65 maassa. Sorbact®-tuotemerkkejä 
ovat Sorbact®, Cutimed® Sorbact®, Leukomed® Sorbact®, Cutimed® Siltec® Sorbact® ja Cutimed® Sorbion® Sorbact®.

Oy Verman AB on Essityn jälleenmyyjä
PL 164
01511 Vantaa
info@verman.fi

Käyttöohjeet
1. Valmistele haava ja ympäröivä iho paikallisen kliinisen 

käytännön mukaisesti. 

2. Valitse haavaan sopiva sidoskoko. Sidos voidaan 
taitella auki sopivan kokoiseksi. 

3. Ota sidos pakkauksesta aseptista tekniikkaa 
noudattaen. Jos leikkaat sidosta, toimi aseptisesti. Älä 
revi sidosta. Hävitä käyttämättä jäänyt sidos. 

4. Aseta sidos haavalle. Varmista, että sidos on suorassa 
kontaktissa koko haavapintaa vasten, jotta mikrobit 
pääsevät sitoutumaan sidokseen.

5. Jos haava on syvä, taittele sidos auki ja täytä haava 
yhdellä tai useammalla sidoksella. Älä aseta 
sidoksia liian tiukalle. Sidos soveltuu myös haavan 
rajapintasidokseksi. 

6. Jos käytät useampaa kuin yhtä sidosta, tarkista, että 
kaikki sidokset ovat suorassa kontaktissa toisiinsa, 
jotta alipaine jakautuu tasaisesti. 

7. Laske sidosten kokonaismäärä ja kirjaa se 
potilastietoihin. 

8. Noudata alipaineimujärjestelmän käyttöohjeita. 

Sorbact Compress®
Tuotenumero Koko Koko avattuna Kpl/pkk

98128 4 x 6 cm 11 x 15 cm 40

98125 7 x 9 cm 17 x 28 cm 40

98124 rulla 10 x 100 cm 10

Ennen kuin käytät tuotetta, lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot tuotteesta, vasta-aiheista, varoituksista ja varotoimista.

Viitteet 1. Apelqvist J, Willy C, et al. 2017. EWMA document: negative pressure wound therapy overview, challenges and perspectives. J wound care. 26(3):1-113. 
https://doi.org/10.12968/jowc.2017.26.sup3.s1 2. Malmsjö M, Ingemansson R, et al. 2012. Comparison of bacteria and fungus-binding mesh, foam and gauze as fillers 
in negative pressure wound therapy – pressure transduction, wound edge contraction, microvascular blood flow and fluid retention. Int Wound J. 10(5):597-605. 
https://doi.org/10.1111/j.1742-481X.2012.01029.x 3. El-Erakey B. 2020. Using bacteria binding dressing with NPWT in an acute hospital to heal abdominal dehiscence 
wound. Wounds Australia National Congress 2021.

Sorbact Compress® haavan rajapintasidoksena

Sorbact Compress® haavan täytesidoksena

Va
lm

is
ta

ja
 ja

 re
ki

st
er

öi
dy

n 
ta

va
ra

m
er

ki
n 

ha
lt

ija
 A

BI
G

O
 M

ed
ic

al
 A

B.
 P

er
us

tu
u 

A
BI

G
O

 M
ed

ic
al

 A
B:

n 
ai

ne
is

to
on

 2
02

2-
57

Lä
äk

in
nä

lli
ne

n 
la

ite
0

41
3


