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Art. nr. Storlek St./frp. Art. nr. Storlek St./frp.
98140 5 x 7.2 cm 100 98144 10 x 25 cm 20
98141 8 x 10 cm 20 98145 10 x 30 cm 20
98142 8 x 15 cm 20 98146 10 x 35 cm 20
98143 10 x 20 cm 20

Sorbact® Round Swab Rundtork

Art. nr. Storlek St./frp.
98126 Ø 3 cm 70 (5 x 14)

Art. nr. Storlek St./frp. Art. nr. Storlek St./frp.
98531 7.5 x 7.5 cm 10 98533 15 x 15 cm 10
98532 10 x 10 cm 10

Art. nr. Storlek St./frp. Art. nr. Storlek St./frp.
98118 1 x 50 cm 20 98120 5 x 200 cm 10
98121 2 x 50 cm 20 98119 10 x 200 cm 10

Art. nr. Storlek St./frp. Art. nr. Storlek St./frp.
98310 10 x 10 cm 10 98320 10 x 20 cm 10
98315 15 x 15 cm 10 98325-10 Ø 4.5 cm 40 (4 x 10)

Art. nr. Storlek St./frp. Art. nr. Storlek St./frp.
98224 7 x 9 cm 20 98225 10 x 10 cm 10
98222 10 x 10 cm 20 98223 10 x 20 cm 10

Art. nr. Storlek St./frp. Art. nr. Storlek St./frp.
98501 10 x 10 cm 10 98503 20 x 20 cm 10
98502 10 x 20 cm 10 98504 20 x 30 cm 10

Art. nr. Storlek St./frp. Art. nr. Storlek St./frp.
98136 7.5 x 7.5 cm 10 98180 15 x 20 cm 5
98137 7.5 x 15 cm 10 98181 20 x 25 cm 5
98139 3 x 15 cm 10

Sorbact® Gel Dressing Gelkompress

sorbact.se

Sorbact® Surgical Dressing Kirurgiskt förband

Sorbact® Foam Gentle Border Skumförband med silikonkant

Sorbact® Ribbon Gauze Tamponad

Sorbact® Foam Dressing Skumförband

Sorbact® Absorption Dressing Absorberande förband

Sorbact® Superabsorbent Superabsorberande förband
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Bakterier kan inte stå emot 
Sorbact® – det är en naturlag
Sorbact® är en unik innovation med dokumenterad effekt vid sår-
behandling. Den DACC™-impregnerade Sorbact®-ytan är av speciell 
karaktär och har hydrofoba egenskaper som förebygger och behandlar 
infektion utan att frisätta aktiva ämnen till såret. Bakterier förankras 
och binds irreversibelt till den unika ytan. Sorbact® binder även svamp 
och endotoxiner som kan försämra sårläkning. Baserat på naturliga 
processer och fysiska interaktioner, avlägsnar Sorbact® bakterier, 
svamp och endotoxiner på ett säkert sätt. 

Referenser 1. Kammerlander G, Locher E, et al. 2008. An investigation of Cutimed Sorbact as an antimicrobial alternative 
in wound management. Wounds UK. 4(2):10-18. 2. Bateman S. 2015. Evidence is building to support using a DACC-coated 
antimicrobial wound Contact layer with NPWT. Wounds UK. 11(1):82-86. 3. Haycocks S and Chadwick P. 2011. Use of DACC-coated 
dressings in diabetic foot ulcers: A case series. Diabetic Foot J. 14:133-137. 4. Hampton S. 2007. An evaluation of the efficacy of 
Cutimed Sorbact in different types of non-healing wounds. Wounds UK. 3(4):113-119. 5. Husmark J, Arvidsson A, et al. 2020. 
Antimicrobial effect of a DACC-coated bacteria-binding wound dressing against WHO pathogens. EWMA 2020. EP006.

Produktsortiment

Användarguide
Sorbact® förebygger och  
behandlar sårinfektioner

Sorbact® Compress Kompress

Art. nr. Storlek St./frp. Art. nr. Storlek St./frp.
98128 4 x 6 cm 40 98124 10 x 100 cm (roll) 10
98125 7 x 9 cm 40

Läs mer på sorbact.se

För detaljerad produktinformation, kontraindikationer, försiktighetsåtgärder och varningar läs gällande bruksanvisning (IFU) 
 före användning.

• Bundna bakterier, svamp och endotoxiner avlägsnas  
på ett säkert sätt

• Bakteriebelastningen i sårbädden minskar

• Minskad mikrobiell belastning underlättar den  
naturliga sårläkningen

• Bakterierna binds irreversibelt och tillväxt hämmas

• Det har visat sig att endotoxiner inte frisläpps från 
bakterierna*

• Ingen mekanism för antimikrobiell resistens finns 
beskriven med Sorbact®

• Den DACC™-impregnerade Sorbact®-ytan är av speciell 
karaktär och har hydrofoba egenskaper

• Bakterier binds naturligt och förankras till den unika 
Sorbact®-ytan

• Även endotoxiner, som kan försämra sårläkning, binds*

AVLÄGSNAR

HÄMMAR

BINDER

*In vitro-data

http://sorbact.se
http://sorbact.se
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Användningsområde
För vätskande sår. Kan 

användas som sårfyllare  
eller sårkontaktlager  
i kombination med  
NPWT-behandling.

Användningsområde
För torra till lätt vätskande 
sår. Donerar fukt till såret 

samt återfuktar.

Användningsområde
För vätskande sår och fistlar  

eller vid svampinfektion 
(intertrigo) i hudveck.

Användningsområde
För måttligt vätskande sår. 

Mjuka självhäftande 
silikonkanter.

Användningsområde
För lågt till måttligt 

vätskande sår.

Användningsområde
För postoperativa och 

traumatiska sår.

Användningsområde
För rikligt till mycket rikligt 

vätskande sår.

Användningsområde
För måttligt till rikligt 

vätskande sår.

Användningsområde
För vätskande mindre 

kaviteter.

Kirurgiska snitt

Rent

Koloniserat / Infekterat

Torrt / Fibrinöst

Ytligt

Kaviteter

Fistlar

NPWT

Svampinfektion i hudveck

Bruksanvisning
Se till att förbandet kommer i 

direktkontakt med hela sårytan.
Vid djupa sår: Veckla ut och fluffa 
upp ett eller flera förband och fyll

såret. Undvik att packa tätt. 
Applicera ett sekundärförband 
som lämpar sig för mängden 

sårvätska, exempelvis 
polyuretanskum-, absorptions- 
eller gelbildande fiberförband, 

och fixera.
Vid NPWT-behandling:  
Följ instruktionerna för 

användning av NPWT-systemet.

Bruksanvisning
Se till att förbandet kommer i 

direktkontakt med hela sårytan. 
Förbandet bör inte överlappa 
omgivande hud. Applicera ett 

fuktbevarande sekundärförband 
som lämpar sig för mängden 

sårvätska, exempelvis 
polyuretanskum-, absorptions- 

eller filmförband och fixera.

Bruksanvisning
Se till att förbandet kommer i 

direktkontakt med hela sårytan 
eller det påverkade området.

Vid fistlar: Undvik att packa tätt. 
Lämna alltid del av förbandet 

utanför såret så att det lätt kan 
avlägsnas. Applicera ett 

sekundärförband som lämpar sig 
för mängden sårvätska, 

exempelvis polyuretanskum-, 
absorptions- eller gelbildande 

fiberförband, och fixera.
Vid svampinfektion: Fixera med 

hjälp av underkläder eller 
hudvänlig häfta (utanför det 

påverkade området).

Bruksanvisning
Förbandet ska överlappa 

sårmarginalerna med 1 cm för att 
minska risken för maceration.  

Ta bort skyddsfilmen från 
sårkontaktytan. Se till att den 

gröna sidan av förbandet kommer 
i direktkontakt med hela sårytan. 

Tryck lätt på kanterna mot den 
omgivande huden.

Bruksanvisning
 Förbandet bör överlappa 

sårkanterna med minst 2 cm.  
Se till att den gröna sidan av 

förbandet kommer i direktkontakt 
med hela sårytan. Fixera på 

lämpligt sätt.

Bruksanvisning
Ta bort skyddsfilmen från 

sårkontaktytan på förbandet.  
Se till att den gröna sidan av 

förbandet kommer i direktkontakt 
med hela sårytan. Tryck kanterna 
mot den omgivande huden och ta 

bort den stabiliserande filmen.

Bruksanvisning
Förbandet bör överlappa 

sårkanterna med minst 2 cm.  
Se till att den gröna sidan av 

förbandet kommer i direktkontakt 
med hela sårytan. Fixera med 

linda. Se till att fästa förbandet  
så att det har möjlighet  

att expandera.

Bruksanvisning
Förbandet bör överlappa 

sårkanterna med minst 2 cm.  
Se till att den gröna sidan av 

förbandet kommer i direktkontakt 
med hela sårytan. Fixera med 

linda eller hudvänlig häfta.

Bruksanvisning
Se till att förbandet kommer i 

direktkontakt med hela sårytan. 
Applicera ett sekundärförband 
som lämpar sig för mängden 

sårvätska, exempelvis 
polyuretanskum-, absorptions- 
eller gelbildande fiberförband, 

och fixera.

ANVÄNDARGUIDE

Fördelar med Sorbact®
Gör ett bra val för dina patienter

• Minskar sårstorlek1, 2

• Säkert och lätt att använda1

• Bekvämt för patienten3

• Bidrar till att minska smärta vid användning1

• Bidrar till att minska lukt från såret4

• Effektiv mot multiresistenta bakterier5

Sårdjup InfektionsfasMängd sårvätska

Ytligt

Djupt

Infektionsprevention

InfektionsbehandlingLätt

Måttligt

Rikligt

Mycket rikligt

Ingen / Torrt


