
Se skillnaden  
mellan lagren
AQUACEL® Foam Pro kombinerar silikonskummets 
fördelar med de oöverträffade fördelarna hos 
Hydrofiber®-teknologin för hantering av sårvätska.



Se skillnaden i förbandet:
Absorberande skikt

1. Skyddande övre skikt
Det övre skiktet är vattentätt 
men andas och hjälper till 
att hantera fukten från 
sårvätskan samtidigt som det 
skyddar såret mot externa 
föroreningar.

2, 3, 4. Förbandets kärna
Ett unikt lager med 
Hydrofiber®-teknologi som 
bildar en gel vid kontakt med 
sårvätska. Med hjälp av vertikal 
uppsugning hålls sårvätskan 
effektivt borta från såret och 
den omgivande huden, vilket 
minskar risken för lateral 
spridning eller maceration. 1-4.

5. Skonsamt 
vidhäftande  
silikonlager
Perforerad för  
hudvänlig applicering  
och borttagning.

Håller sig på plats upp till 7 dagar samtidigt som det absorberar 
och balanserar sårvätska med Hydrofiber®-teknologi 
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Med AQUACEL® Foam Pro kan du lita på att sårvätskan hanteras.5 

Se skillnaden för din patient:
Dagligt förtroende

Enastående resultat

Rekommendationer

av huden runt såret förbättrades  
eller förblev stabil

av sjuksköterskorna rapporterade att 
förbandet var mycket bra eller bra på 
att absorbera sårvätska

av såren läkte helt inom 2 veckor

rapporterades vara mycket bra eller bra för 
patientens komfort och skonsam att ta bort

100 % 

100 % 

70 %

100 % 

100 % 

2/3

100 % 

Resultat av  
produkt- 
utvärdering

Visar fördelarna med 
AQUACEL® Foam Pro 
förband för hantering 
av sårvätska hos  
9 patienter.

av läkarna skulle 
rekommendera 
användning av 
AQUACEL® Foam 
Pro förband för 
hantering av 
sårvätska

Bedömningsresultat beräknas med hjälp av en total genomsnittspoäng 
över genomförda utvärderingar för sårvätskehantering, n=9

88 %

Sårtyper

• Kategori 2 trycksår
• Kategori 3 trycksår
• Fotsår hos diabetiker
• Brännskador
• Arteriella sår

Användning

• Håller sig intakt vid 
duschning

• God eller mycket 
god absorption av 
sårvätska

• Flexibilitet och 
följsamhet

Mycket enkel 
att placera

Skonsam att 
ta bort utan 
blödning

Applicering 

Borttagning

100 % 100 % 

100 % 



Se skillnaden på din mottagning:
Användandet av AQUACEL® Foam Pro

*Visat in vitro. Fullständig bruksanvisning för AQUACEL® 
Foam Pro finns i bipacksedeln.

Utformat för att hjälpa 
till med sårläkning och 
skydda mot maceration

Kan klippas till önskad 
form

Häftan fastnar inte  
på handskar eller  

på sig själv

Barriär mot virus och 
bakterier*

Längsta 
rekommenderade 

användningstid 7 dagar

Lätt att applicera och 
avlägsna

Mjukt, skonsamt, 
flexibelt och formbart

Vattentät/duschbar*

Ökat skydd för ömtålig 
och skör vävnad

Effektivt under 
kompression*2
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Se skillnaden i såret:
Ultimat flexibilitet

Hantering av sårvätska
Hydrofiber®-teknologin har använts av sjukvårdspersonal i 25 år 
på grund av sin oöverträffade absorptionsförmåga och förmåga 
att stänga ute sårvätska från såret – även under kompression.1-2
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Förebygger försämring
Till skillnad mot traditionella skumförband absorberar, binder och 
låser den unika vertikala gelbildningen in skadliga komponenter 
såsom bakterier och överskottsvätska direkt i fibrerna, vilket 
förhindrar lateral spridning och minskar risken för maceration.1-4

Flexibelt och formbart
AQUACEL® Foam Pros säkra, självhäftande sårkontaktlager av 
silikon gör att du kan applicera förbandet på de mest utmanande 
områden på patientens kropp.



Hälförband 
19,8 cm x 14 cm  

Standard sakralförband  
20 cm x 16,9 cm 

Stort sakralförband
24 cm x 21,5 cm 
9,4 cm x 8,4 cm

8 cm x 8 cm 
 

10 cm x 10 cm 
 

15 cm x 15 cm 

Förbandsstorlek Dynans storlek Förpackningsstorlek Produktkod

8 cm x 8 cm 5 cm x 5 cm 10 422359

10 cm x 10 cm 6,5 cm x 6,5 cm 10 422357

15 cm x 15 cm 11 cm x 11 cm 10 422358

19,8 cm x 14 cm 14 cm x 8,7 cm 10 422356

20 cm x 16,9 cm 11,4 cm x 13,5 cm 5 421579

24 cm x 21,5 cm 16,4 cm x 13,8 cm 5 421580

Beställningsnummer

AQUACEL® Foam Pro-sortimentet är särskilt avsett för områden som 
är svåra att lägga om och som kräver bättre vidhäftning.
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