
Appliceringsguide

Se bipacksedeln till AQUACEL® Foam Pro 
för fullständig bruksanvisning.



Se skillnaden på kliniken/mottagningen med 
AQUACEL® Foam Pro i användning:

Kan klippas till 
önskad form

Barriär mot virus 
och bakterier*

Lätt att 
applicera och 

avlägsna

Vattentätt/ 
duschbart*1

Mjukt, skonsamt, 
flexibelt och 

formbart

Effektivt under 
kompression*2

Ökat skydd 
för ömtålig och 

skör vävnad

Utformat för 
att hjälpa till 

med sårläkning 
och skydda mot 

maceration

Häftan fastnar 
inte på handskar 
eller på sig själv

Längsta 
rekommenderade 

användningstid 
7 dagar

*Visats in vitro
1. WHRI5694 MS158 In Vitro Performance Characteristics of AQUACEL® Foam Pro & Competitor Dressings. 
Data of file, ConvaTec 2018.



Sårbehandling

AQUACEL® Foam Pro förband är indicerat för behandling 
av akuta och svårläkta sår.

Förberedelser av sårområdet och hudrengöring:

Rengör området med lämplig sårtvätt och torka den omkringliggande 
huden innan förbandet appliceras. För kraftigt vätskande sår kan 
AQUACEL® Foam Pro användas som sekundärt förband tillsammans 
med ett primärt förband.

Förberedelser och applicering av förband:

• Välj en förbandsstorlek som säkerställer att den centrala 
absorberande dynan är minst 1 cm större än sårområdet.

• Ta ut förbandet ur den sterila förpackningen. Ta bort 
skyddspapperet. Försök undvika att låta fingrarna komma i 
kontakt med den självhäftande ytan.

• Håll förbandet över såret eller hudområdet som ska skyddas och 
rikta in mitten av förbandet mot mitten av såret eller hudområdet 
som ska skyddas.



• Se till att inte sträcka förbandet vid appliceringen. Jämna till den 
självhäftande kanten. Se till att patienten håller lederna tillräckligt 
böjda vid appliceringen så att de kan röras fritt med förbandet på. 
Förbandet kan klippas till. Ytterligare tejp eller filmförband ska då 
användas för att skapa en försegling och säkerställa en bakteriebarriär.



Avlägsnande av förband

AQUACEL® Foam Pro kan användas i upp till 7 dagar innan det 
behöver bytas.

• Förbandet ska bytas när det är kliniskt indicerat eller om det blir 
skadat/smutsigt.

• Avlägsna förbandet genom att försiktigt trycka på huden neråt 
och lyft ett hörn av förbandet. Lyft försiktigt bort förbandet och 
kassera det i enlighet med lokala kliniska föreskrifter.



Axel Höft Knä

ArmbågeSkulderblad Sakrum

Vad och knä Häl Trampdyna

Tillförlitlig, hudvänlig vidhäftning:





Om du vill veta mer om 
AQUACEL® Foam-förbandet 
eller boka in ett besök från din 
ConvaTec-representant, gå till

www.convatec.se



Hudskydd:

www.convatec.se

AQUACEL® Foam Pro förband kan ingå i ett heltäckande 
vårdprotokoll för att skydda intakt hud mot skador.

Förberedelser och applicering av förband:

• Ta ut förbandet ur den sterila förpackningen. Ta bort 
skyddspapperet. Försök undvika att låta fingrarna komma 
i kontakt med den självhäftande ytan.

• Håll förbandet över det hudområde som ska skyddas och rikta 
in mitten av förbandet mot mitten av det hudområde som 
ska skyddas.

• Se till att inte sträcka förbandet vid appliceringen. Jämna till den 
självhäftande kanten. Se till att patienten håller lederna tillräckligt 
böjda vid appliceringen så att de kan röras fritt med förbandet på. 

Hudinspektion:

• Under förebyggande vård kan förbandets hörn lyftas upp för 
inspektion av huden och fästas igen. Förbandet måste bytas 
om huden är skadad.



Avlägsnande av förband

AQUACEL® Foam Pro kan användas i upp till 7 dagar innan det 
behöver bytas.

• Förbandet ska bytas när det är kliniskt indicerat eller om det blir 
skadat/smutsigt.

• Avlägsna förbandet genom att försiktigt trycka på huden neråt 
och lyft ett hörn av förbandet. Lyft försiktigt bort förbandet 
och kassera det i enlighet med lokala kliniska föreskrifter.

Applicerings- och hanteringstips för hudskydd:

• Applicera endast på oskadad, ren och torr hud.

• Byt förband enligt sjukhusets riktlinjer (maximalt 7 dagars 
användningstid) eller om avföring eller urin hamnar 
under förbandet.

• Notera initialer och datum då förbandet applicerades. 

• Kontakta ansvarig sjuksköterska vid misstanke om att trycksår 
börjar utvecklas. 



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

Beställningsinformation

Standard sakralförband  
20 cm x 16,9 cm 

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

Hälförband 
19,8 cm x 14 cm  

15 cm x 15 cm 8 cm x 8 cm 
 

10 cm x 10 cm 
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