HydroClean plus
®

Upprensande förband

HydroClean plus är ett aktivt sårupprensande
förband med en fuktig sårdyna som innehåller
superabsorberande polymerer (SAP) med PHMB.
HydroClean plus innehåller dessutom Ringer-lösning
som spolar rent såret samtidigt som SAP:n i
sårdynan absorberar och kapslar in sårsekret, t.ex.
nekrotisk vävnad och MMP (metalloproteaser). På
så vis förs material som kan hämma sårläkningen
och orsaka sekundärinfektioner bort. Kärnan i de
superabsorberande polymererna innehåller antiseptisk PHMB (polyhexametylenbiguanid) vilket ger
en antibakteriell effekt och hämmar bakterietillväxt
i absorptionsdynan. Tack vare denna egenskap kan
HydroClean plus sitta på plats upp till 72 timmar.
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Skonsam upprensning av
kontaminerade sår

4

Kan användas under kompression
upp till 35 mmHg

2

PHMB ger en antibakteriell effekt
och hämmar ev. bakterietillväxt

5

Fastnar ej i såret tack vare ytbelagda
strängar av mjuk silikon

3

Transporterar bort och
kapslar in sårsekret

6

Kan sitta på plats i 72 timmar
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Fördelar:
Skonsam debridering
Enkel hantering
Hämmar sekundärinfektioner
Kan användas i hemsjukvård
Hälsoekonomisk
Hämmar för stor mängd MMP
Kan sitta på såret upp till 72 timmar

Egenskaper
HydroClean plus är en sterilförpackad kompress,
aktiverad med Ringer-lösning och färdig att använda.
Kompressen avger Ringer-lösning in i såret samtidigt
som sårdynan absorberar sårsekret, på så sätt sker
kontinuerlig spolning av såret. HydroClean plus
kan sitta på plats i 72 timmar. Den grönrandiga
ovansidan, som innehåller en vattenavvisande folie,
bevarar sårets fuktighet samtidigt som den skyddar
mot kontaminering utifrån. HydroClean plus cavity är
avsedd för djupare sår och kan med fördel användas
som tamponad med HydroClean plus som sekundärt
förband. Även HydroClean plus cavity kan sitta på
plats upp till 72 timmar.

Indikation och applicering
Upprensning av t.ex. bensår, diabetessår eller
trycksår. Löser upp och avlägsnar nekrotisk
vävnad och fibrinbeläggningar. Sår med dålig
läkningsförmåga. Sår med hög exsudatmängd.
Kan även användas på infekterade sår.
Kontraindikationer: Inga kända.
Fixera enkelt med exempelvis Peha-haft Latexfri
fixeringsbinda för att undvika vidhäftning mot
redan skör hud. För att kännas bekvämare för
patienten kan kompressen läggas oöppnad på en
varm plats t.ex. i ljummet vatten, så att den når
kroppstemperatur.

Material
Särskilda upplysningar
Ytskikt av specialstickad väv av polypropen-fibrer,
HydroClean plus får inte klippas eller på annat sätt
superabsorbent med PHMB, polyacrylat, cellulosa
skadas mekaniskt. Hydroaktiv sårbehandling med
och polypropen-fibrer aktiverad med RingerRinger-lösning leder inte till maceration av friska
lösning. HydroClean plus har dessutom en kontaktyta hudceller men kan få förhårdnader att svälla, vilket
som är belagd med silikonsträngar. Skyddsfolie av
visar sig som vit beläggning. Sårkanterna kan med
polypropen och gröna PP-trådar på ovansidan.
fördel vårdas med en fet salva. Såret blir normalt
Ringer-lösning består av natriumklorid, kalciumklorid
större i omfång innan all död vävnad är avlägsnad
och kaliumklorid. (NaCl, CaCl2 x 2H2O, KCl)
och läkningen startar. HydroClean plus får inte
Produkten är klassificerad som medicinteknisk
förvaras över 25°C.
produkt, klass IIb, steril. CE-märkt enligt EU-direktiv
93/42/EEC
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Sortiment

Mått

Art.nr.

Afp

Tfp

HydroClean® plus
Steril, enstycksförpackad

Ø 4 cm

609 602

10 st

6 Afp

HydroClean® plus cavity

Ø 5,5 cm

609 606

10 st

6 Afp

7,5 x 7,5 cm

609 608

10 st

6 Afp

10 x 10 cm

609 612

10 st

6 Afp

Ø 4 cm

609 622

10 st

6 Afp

7,5 x 7,5 cm

609 628

10 st

6 Afp

