
Med Hydrolock® teknologi

Håller ihop1,2,3

• Förbandet kan enkelt avlägsnas i ett stycke
• Minskar risken att rester och fibrer lämnas 

kvar i såret

• Exufiber® är ett gelbildande fiberförband 
tillverkat av Polyvinylalkohol (PVA) där fibrerna 
omvandlas till en gel vid kontakt med sårvätska

• Mjukt och formbart, anpassar sig till sårbädden

• Hög hållfasthet gör att förbandet enkelt kan tas 
bort i ett stycke1,2,3

• Absorberar och kapslar in sårvätska, blod och 
bakterier1,2,4

• Hög kapacietet att kapsla in1,5 sårvätskan vilket 
minskar risken för läckage maceration1,2,4

• Håller kvar sårvätskan effektivt2 och du kan 
tryggt lämna förbandet på plats* och låta 
läkningen pågå ostört

*I upp till sju dagar, 14 dagar på tagställen

Kapslar in. Håller ihop.

Kapslar in1,2,4,5

• Minskar risken för läckage
• Minskar risken för maceration
• Absorberar och kapslar in 

sårvätska, bakterier och blod

Förband av polyvinylalkohol (PVA)  med 
patenterad Hydrolock® teknologi
• Hög absorption, även under kompression1,2,4,7

• Mjukt och bekvämt, enkelt att applicera2

• Kapslar in sårvätskan så att risken för läckage 
och maceration minimeras1,2,4

• Kan sitta på plats i upp till sju dagar och upp till 
14 dagar på tagställen6



Kapslar in sårvätskan så att risken 
för läckage och maceration minskar
Exufiber® tillverkas med Hydrolock® teknologi för att både absorbera 
sårvätska och hålla den inkapslad i fibrerna mer effektivt än andra 
gelbildande fiberföband*2. Exufiber® minskar risken för läckage och 
maceration och bidrar till att skapa en optimal läkningsmiljö. 

Håller ihop för ren och enkel 
avlägsning i ett stycke
Hydrolock® teknologin innebär även att Exufiber® håller ihop 
när det är vått utan att behöva ytterligare förstärkning. Därför är 
förbandet enkelt att ta bort i ett stycke vid1,2,3.

Mjuk anpassning efter kroppens 
konturer för ökad bekvämlighet
Förbandet är utvecklat för att anpassa sig mjukt till sårbädden2 
både när det är vått och torrt. Därför är det enkelt att applicera och 
bekvämt för patienten.

Anmärkningar
Exufiber® ska användas under överinseende av kvalificerad 
vårdpersonal. Alla sår ska inspekteras ofta. Exufiber® är inte avsett för 
torra sår eller för fullhudsbrännskador. Om förbandet torkar och är 
svårt att avlägsna bör det vätas enligt klinisk praxis och vara blötlagt 
tills det enkelt går lätt att ta bort. Det kan ta flera minuter för Exufiber® 
att omvandlas till en gel.

Ta bort förbandet genom varsam rengöring/sköljning.

 *Vid jämförelse av laboratorieresultat för fukthållning under tryck med 
Aquacel®-,   Aquacel® Extra™-, Durafiber◊- och UrgoClean®-förband
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Så här används Exufiber®

Sortiment (sterilförpackat)

1.  Förbered såret enligt 
lokala riktlinjer.

2.  Applicera ett torrt 
Exufiber®-förband på 
såret. Packa djupa sår 
eller sår med kaviteter 
löst så att det finns 
utrymme för förbandet 
att svälla. Kontrollera 
att förbandet täcker hela 
såret. Överlappa den 
torra omkringliggande 
huden med minst 1–2cm 
för mindre storlekar och 
5cm för större storlekar. 
Förbandet krymper när 
det suger upp sårvätska 
och börjar omvandlas 
till gel.

3.  Fixera med ett ytter- 
förband. Kompressions-
behandling kan användas 
tillsammans med 
Exufiber®.

Användningsområden
Exufiber® är avsedd för att användas på ett flertal vätskande sår:

• Ben- och fotsår
• Trycksår
• Delhudsbrännskador
• Kirurgiska sår
• Tagställen
• Maligna sår

Art. nr. Storlek (cm) Avd fp Trp fp

709900 5 x 5 10 40

709901 10 x 10 10 80

709903 15 x 15 10 60

709905 4.5 x 10 10 40

709906 4.5 x 20 10 50

709907 4.5 x 30 10 60

709904 20 x 30 5 25

709908 1 x 45 5 25

709909 2 x 45 5 25
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