HydroClean® plus
Oprensende forbinding

HydroClean plus er en aktiv såroprensende
forbinding med en fugtig sårpude, som indeholder superabsorberende polymerer (SAP) og PHMB.
HydroClean plus indeholder Ringer-opløsning, som
skyller såret rent samtidig med, at SAP’en i sårpuden absorberer og indkapsler sårsekretet, f.eks.
nekrotisk væv og MMP (metalloproteaser). Således
føres materiale, som kan hæmme sårhelingen
og forårsage sekundærinfektioner, bort. Kernen i
de superabsorberende polymerer indeholder antiseptisk PHMB ( polyhexamethylenbiguanid), som
har antibakteriel effekt og hæmmer baterievækst
i absorptionspuden. Takket være denne egenskab
kan HydroClean plus blive siddende i op til 72 timer.
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Skånsom oprensning af
kontaminerede sår
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Kan anvendes under kompression op
til 35mmHg
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PHMB har antibakteriel effekt og
hæmer evt. bakterievækst
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Hænger ikke fast i såret takket være
striber af blød silikone på overfladen
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Borttransporterer og
indkapsler sårsekret

6

Kan blive siddende i op til 72 timer
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Fordele:
Skånsom debridering
Enkel håndtering
Hæmmer sekundærinfektioner
Kan anvendes i hjemmesygeplejen
Sundhedsøkonomisk
Hæmmer for stor mængde MMP
Kan blive siddende i op til 72 timer

Egenskaber
HydroClean plus er et sterilt pakket kompres,
aktiveret med Ringer-opløsning og klar til
anvendelse. Kompresset afgiver Ringer-opløsning
ind i såret samtidig med, at sårpuden absorberer
sårsekret. Således sker der en kontinuerlig skylning
af såret. HydroClean plus kan blive siddende i 72
timer. Den grønrandede overside, som indeholder
en vandafvisende folie, bevarer sårets fugtighed,
samtidig med at den beskytter mod kontaminering
udefra. HydroClean plus cavity er beregnet til dybere
sår og kan med fordel anvendes som tamponade
med HydroClean plus som sekundærforbinding.
Også HydroClean plus cavity kan blive siddende i 72
timer.
Materiale
Yderlag af specialstukket væv af polypropen-fibre
med indhold af superabsorbenter med PHMB,
polyakrylat, cellulose og polypropen-fibre aktiveret
med Ringer-opløsning. HydroClean plus har desuden
en kontaktflade, der er belagt med silikonestriber.
Beskyttelsesfolie af polypropen og grønne PPtråde på oversiden. Ringer-opløsning består af
natriumklorid, calciumklorid og caliumklorid. (NaCI,
CaCI2 x 2H20, KCI).
Produktet er klassificeret som et medicinteknisk
produkt, klasse IIb, steril. CE-mærket ifølge EUdirektiv 93/42/EEC.

Indikation og fiksering
Oprensning af f.eks. bensår, diabetessår eller
tryksår. Opløser og fjerner nekrotisk væv og
fibrinbelægninger. Sår med ringe helingsevne.
Sår med høj ekssudatmængde. Kan også anvendes
på inficerede sår. Kontraindikationer:
Ingen kendte.
Fikseres enkelt med Peha-haft fikseringsbind for at
undgå vedhæftning på en i forvejen sart hud.
For at føles mere behagelig for patienten kan
kompresset lægges uåbnet på et lunt sted f.eks. i
lunkent vand, så det får kropstemperatur.
Specifikke oplysninger
HydroClean plus må ikke klippes eller på anden vis
skades mekanisk. Hydroaktiv sårbehandling med
Ringer-opløsning fører ikke til maceration af friske
hudceller, men kan få fortykkelser til at svulme op,
hvilket viser sig som hvid belægning. Sårkanterne
kan med fordel plejes med en fed salve. Såret bliver
normalt større i omfang, før alt det døde væv er
fjernet, og helingen begynder.
HydroClean plus bør ikke opbevares over 25°C.
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Sortiment

Størrelse

Varenr.

Afp

Tfp

HydroClean® plus
Steril, pakket enkeltvis

Ø 4 cm

609 602

10 stk

6 Afp

Ø 5,5 cm

609 606

10 stk

6 Afp

7,5 x 7,5 cm

609 608

10 stk

6 Afp

10 x 10 cm

609 612

10 stk

6 Afp

Ø 4 cm

609 622

10 stk

6 Afp

7,5 x 7,5 cm

609 628

10 stk

6 Afp

HydroClean® plus cavity

