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Sorbact® Ribbon Gauze on tehokas, turvallinen ja helppo
käyttöinen hoitovaihtoehto ihon pinnallisten sieni-infektioiden 
hoidossa.1,2 Toisin kuin paikallisesti käytettävät sienilääkkeet, 
Sorbact® Ribbon Gauze pitää ihon kuivana hoidon aikana.

Ihon pinnallinen sieni-infektio

Haaste
Ihon pinnallinen sieni-infektio kehittyy yleensä ihon 
kosteille alueille, kuten vatsan alueen poimuihin, rinnan 
alle tai sormien ja varpaiden väleihin. Oireina esiintyy ihon 
voimakasta punoitusta, hilseilyä, kutinaa ja rakkuloita.³ 
Toisinaan oireena saattaa olla myös paha haju. 
Ihon pinnallisen sieni-infektion kehittymisen 
riskitekijöitä ovat antibioottihoito, ylipaino, heikentynyt 
immuunipuolustuskyky sekä lämpö ja kosteus.
Paikallisesti käytettävät sienilääkkeet (emulsiovoiteet 
ja rasvat) on yleisesti käytetty ihon pinnallisen sieni-
infektion hoitomuoto. Niistä voi jäädä iholle tahmea ja 
rasvainen ihoa ärsyttävä kerros sekä hoitomuotoon liittyy 
riski mikrobiresistenssin kehittymisestä.4

Pienentää ihopoimun mikrobikuormaa

Voidaan leikata sopivan mittaiseksi

Mukava hoitomuoto potilaalle

Helppokäyttöinen

Ei rasvainen tai tahmea

Ratkaisu
Sorbact® Ribbon Gauze on yksinkertainen tapa hoitaa 
ihon pinnallinen sieni-infektio ilman rasvoja tai voiteita. 
Sorbact® Ribbon Gauze hoitaa ihopoimun sieni-infektiota 
pienentämällä ärtyneen ihoalueen mikrobikuormaa, eikä 
siihen liity riskiä mikrobiresistenssin kehittymisestä. Hoito 
soveltuu myös vastasyntyneille² sekä raskaana oleville, 
sillä sidoksesta ei vapaudu aktiivisia aineosia iholle.

Sitoo • Estää • Poistaa
Ainutlaatuinen, todistetusti toimiva innovaatio infektioiden hallintaan. 
Fysikaalista vaikutusmekanismia ja hydrofobista vuorovaikutusta 
hyödyntämällä Sorbact®-sidokset poistavat bakteereja, sieniä ja 
endotoksiineja turvallisesti sekä ehkäisevät ja hoitavat haavainfektiota 
vapauttamatta aktiivisia aineosia haavalle.
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Ihon pinnallinen sieni-infektio 
potilaalla, jolla on tyypin 2-diabetes1

Utzon Schøtt C. 2013

SORBACT® TAPAUSSELOSTE

Sorbact® Ribbon Gauze on 
sienimikrobeja sitova sidos 
ihotaipeiden infektioiden hoitoon. 
Sorbact®-sidos vähensi kipua ja 
punoitusta merkittävästi 24 tunnin 
kuluessa, oli helppokäyttöinen 
hoitohenkilöstölle ja kivuton 
potilaalle. Ulostustiheyden takia 
sidos oli vaihdettava aluksi usein. Tila 
kohentui jatkuvasti 20 päivän aikana, 
minkä jälkeen potilaalle ilmaantui 
uusi suolistoinfektio ja hänellä 
todettiin tyypin 2 diabetes.

Hoito
Päivä 0. Potilaalla huomattavaa 
epämukavuutta. Hoito sienilääkkeellä 
(emulsiovoide) lopetetaan ja 
aloitetaan päivittäinen Sorbact® 
Ribbon Gauze -hoito. 
Päivä 1. Kivun ja ihon punoituksen 
merkittävä väheneminen 24 tunnissa.

Yhteenveto
Sorbact® Ribbon Gauze tehosi 
hyvin sieni-infektioon sekä oli 
helppokäyttöinen ja kivuton hoito 
potilaalle.

Kyseessä on 81-vuotias mies, jolle on kehittynyt suolistoinfektion 
vankomysiinihoidon jälkeen intertriginoosi sieni-infektio 
pakaravaon, kivespussien ja sisäreisien alueelle. Usein esiintyneet 
löysät ulosteet komplisoivat infektion hoitoa, eikä infektiota 
onnistuttu hoitamaan kaksi viikkoa kestäneellä sienilääkehoidolla 
(emulsiovoide). Tilan paheneminen ja ihon rikkoutuminen 
aiheuttivat potilaalle huomattavaa epämukavuutta, joten uusi 
hoitomenettely oli tarpeen.

Ennen hoitoa

Sorbact® Ribbon Gauze -hoito aloitetaan

Päivä 1

Tapaussarjassa, jossa potilailla oli sieni-infektio rinnan alla 
tai nivusissa olevissa ihopoimuissa, yli 85 %:lla todettiin 
sieni-infektion paranemista 3–10 päivää hoidon aloituksesta. 
Haittavaikutuksia ei havaittu. Kaikissa tapauksissa Sorbact®-
hoidon koettiin olevan helppo tai erittäin helppo hoitomuoto.2

N=8

Julkaistussa tutkimuksessa, 75 %:lla diabeetikoista, joilla oli 
intertriginoosi sieni-infektio, infektio parani kokonaan tai 
jossain määrin 10 päivässä. Haittavaikutuksia ei raportoitu.4

N=20

Yli 30 vuoden kliininen käyttö on osoittanut Sorbact® Ribbon Gauze 
-hoidon olevan tehokas, hyvin siedetty sekä helppokäyttöinen tapa hoitaa 
ihon pinnallinen sieni-infektio.2, 4
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Käyttöohje
1. Valmistele infektoitunut ihoalue kliinisen ohjeistuksen 

mukaan.

2. Älä käytä sidosta yhdessä sieni-infektion hoitoon 
tarkoitettujen emulsiovoiteiden tai voiteiden kanssa.

3. Valitse oikea sidoskoko, joka peittää koko 
infektoituneen ihoalueen.

4. Aseta sidos paikoilleen, leikkaa poikki jos tarpeen. 
Varmista, että sidos on tiiviissä kosketuksessa 
infektoituneeseen ihoalueeseen.

Sorbact Ribbon Gauze®
Tuotenumero Koko Kpl/pkk

98118 1 x 50 cm 20

98121 2 x 50 cm 20

98120 5 x 200 cm 10

98119 10 x 200 cm 10

Terveydenhoidon ammattilaisen tulee varmistaa, että tuotetta käytetään valmistajan käyttöohjeiden mukaisesti.

5. Kiinnitys tarpeen mukaan ihoystävällisellä teipillä. 
Kiinnitä teippi terveelle iholle. Sieni-infektion ollessa 
rinnan alusessa tai nivusalueella kiinnitystavaksi 
saattaa riittää rintaliivit tai alushousut.

Tarkista infektoitunut ihoalue päivittäin ja vaihda sidos.

Jatka hoitoa vähintään 2–3 päivää oireiden hävittyä.
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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
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