Innkapsler. Holder seg intakt.
• Exufiber® er en non-woven PVA-bandasje som
omdannes til gel i kontakt med sårvæske, og
føyer seg mykt etter sårsengen
• Høy bandasjestyrke for fjerning i ett stykke

1,2,3

• Absorberer og kapsler inn sårvæske, blod og
bakterier1,2,4

• Høy innkapslingskapasitet1,5 for å redusere
risikoen for lekkasje og maserasjon1,2,4
• Exufiber® holder trygt på sårvæsken og gir deg
trygghet til å la bandasjen ligge på lenger6*, for
uforstyrret sårheling
*I opptil syv dager, eller 14 dager på donorsteder

Høy bandasjestyrke1,2,3
• Kan fjernes i ett stykke
• Reduserer risikoen for at rester og fibre blir
liggende igjen i såret

PVA-bandasje (polyvinylalkohol) med
patentert Hydrolock®-teknologi
• Høy absorpsjon, selv under kompresjon1,2,4,7
• Myk og føyelig, slik at den er enkel å applisere2
• Kapsler inn sårvæske for å minimere risikoen
for lekkasje og maserasjon1,2,4
• Kan sitte på i opptil syv dager, eller i opptil 14
dager på donorsteder6

Med Hydrolock®-teknologi

Høy innkapslingskapasitet1,2,4,5
• Reduserer risikoen for lekkasje til
omkringliggende hud
• Reduserer risikoen for maserasjon
• Absorberer og kapsler inn
sårvæske, bakterier og blod

Innkapsler sårvæsken for å redusere
risikoen for lekkasje og maserasjon

Slik brukes Exufiber®
1. Forbered såret i henhold
til lokale retningslinjer.

Exufiber er laget med Hydrolock -teknologi for både å absorbere
sårvæsken og kapsle den inn i fibrene. Bandasjen kapsler inn
mer sårvæske enn andre bandasjemerker*2. Exufiber® reduserer
risikoen for lekkasje og maserasjon, og bidrar til å skape et optimalt
sårhelingsmiljø.
®

®

2. Appliser en tørr
Exufiber®-bandasje
på såret. For dype sår
legges Exufiber® løst
inn mot såret, slik at
bandasjen har plass til å
svelle. For overflatiske
sår skal bandasjen
dekke hele såret, og
overlappe den tørre
omkringliggende huden
med minst 1–2 cm for
små størrelser og 5 cm
for større størrelser.
Bandasjen vil krympe når
den absorberer sårvæske
og omdannes til gel.

Holder seg intakt og er enkel å
fjerne i ett stykke
Hydrolock®-teknologi innebærer at Exufiber® holder seg intakt,
også i våt tilstand, uten behov for ytterligere forsterkning, slik at
den enkelt kan fjernes i ett stykke ved bandasjeskift1,2,3.

Former seg mykt og gir økt komfort
Bandasjen føyer seg skånsomt etter sårsengen2 både i våt og tørr
tilstand, slik at den er enkel å applisere og er behagelig for pasienten.

Merk
Exufiber® bør brukes under tilsyn av kvalifisert helsepersonell. Alle
sår bør inspiseres hyppig. Exufiber® er ikke utviklet for tørre sår eller
fullhudsbrannskader. Hvis bandasjen tørker ut og blir vanskelig å
fjerne, bør den fuktes i henhold til klinisk praksis og få tid til å
absorbere før den enkelt fjernes. Det kan ta noen minutter før
Exufiber® omdannes til gel. Bandasjen fjernes ved å rense/skylle
skånsomt.

3. Fikser med egnet
sekundærbandasje.
Exufiber® kan brukes
i forbindelse med
kompresjonsbehandling.

*Laboratorietester for retensjon under trykk
sammenlignet med Aquace Aquacel®, Aquacel® Extra™,
Durafiber◊ og UrgoClean®

Sortiment (sterilt pakket)

Bruksområder
Exufiber® kan brukes på en rekke væskende sår:

Art. nr.

Størrelse i cm

Antall i
eske

Antall i
kartong

709900

5x5

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

•
•
•
•
•
•

Legg- og fotsår
Trykksår
Delhudsbrannskader
Operasjonssår
Donorsteder
Ondartede kreftsår
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