
Granudacyn® opløsning og gel til rensning, 
fugtning og skylning 

Granudacyn® er en opløsning til skylning af sår og til rensning og fugtning af akutte, kroniske og 
kontaminerede sår samt til 1. - og 2. grads forbrændinger. Granudacyn er en pålidelig opløsning til 
skylning af sår, da den indeholder Hypoklorsyre (HOCl), som sikrer konservering. HOCl forhindrer 
formering af grampositive og gramnegative bakterier, herunder MRSA, ORSA, VRSA, VRE, vira, 
svampe og sporer1.

Granudacyn® fordele
•   Renser såret mekanisk

•   Er fri for smittekim og er pH-neutral

•   Er ikke-cytotoksisk og ikke-irritant

•   Er hypotonisk

•   Er fri for tungmetaller

•   Reducerer dårlig lugt fra såret2

•   Holdbarhed 24 måneder for opløsningen til skylning og 18 
måneder for gelen uåbnet

•   Førstevalget til peritoneal lavage2

•   Kan appliceres på CNS-væv, brusk og knogler

•   Velegnet til kaviteter og fistler

•   Kan blive siddende i såret
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Produkt Indhold Varenr. Holdbarhed 
uåbnet

Holdbarhed 
efter åbning

Stk./
trp.krt

Granudacyn 
opløsning til 
skylning af sår

50 ml spray 360150

24 måneder 60 dage

20

250ml spray 360100 15

500 ml 360101 12

1000 ml 360102 6

500 ml NPWT 360103 12

1000 ml NPWT 360104 6

Granudacyn 
sårgel

50 g pumpe 360107

18 måneder 90 dage

12

100 g spray 360108 12

250 g spray 360106 15

Produktinformation

1

Sådan bruges Granudacyn® 

Opløsning og spray til skylning: Designet til 
rensning og præcis applikation.

1. Effektiv sårrensning 
med Granudacyn® 
opløsning til skylning.

2A

2A. Spray fra en afstand 
af ca. 15–30 cm på det 
rensede sår.  

2B

3

2B. Skyl Granudacyn 
direkte i såret eller 
gennemvæd en kompres 
med opløsning og lad det 
forblive på såret i op til 
1 min.  

3. Kan kombineres med 
standard sårbandager.

Sådan virker Granudacyn® 
Granudacyn® er konserveret, så det kan bruges til flere patienter i op til 60 dage 
(opløsning) og 90 dage (gel) efter åbning. For at Granudacyn produkterne kan 
være sikre efter åbning, er de konserverede med hypoklorsyre, som er et stof, 
der dannes naturligt i menneskekroppen af aktiverede neutrofiler2.

microb

1. Forstyrrer celle-
væggenes strukturer
Granudacyn omrin-
ger mikroorganis-
merne, og hypoklor-
syren penetrerer 
mikroorganismens 
cellevæg og øger 
dens gennemtræn-
gelighed3. 

2. Osmolyse fører til 
cellesprængning 
Den hypotoniske 
karakter af Granudacyn 

opløsning får vand til at 
strømme ind i cellerne. 
Resultatet er osmolyse: 
Det stigende tryk 
indefra får cellerne til 
at briste.

Cytotoksicitet4

Granudacyn er bedømt som 
ikke-cytotoksisk. Granudacyn 
viste hverken toksikologiske 
eller biologiske skader på 
et subkonfluerende lag af 
musefibroblaster (L929). 
Derimod førte et teststof med 
en NaOCl-koncentration på 800 
ppm til en cytotoksisk reaktion i 
musefibroblaster3. 
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NaOCl 
800 ppm

Granudacyn®

Granudacyn® kan bruges til skylning, rensning og 
dekontaminering af følgende sårtyper:

•   Alle kroniske sår, såvel overfladiske som dybe 
eksempelvis diabetiske fodsår, tryksår og venøse 
bensår

•   Alle akutte sår som eksempelvis flænger, 
hudafskrabninger, snitsår og bidsår

•    Operationssår (intra- og postoperativt)

•    Sår med eksponeret brusk, sener, ligamenter, knogler 
og/eller CNS væv

•   1. og 2. grads forbrændinger

•   Sår efter strålebehandling

•   Fistler og abscesser

Sammensætning: Granudacyn 
indeholder vand, natriumklorit, 
natriumhypoklorit og hypoklorsyre.  
Den relative koncentration af HOCl og 
NaOCl er pH-afhængig.  Ved neutralt 
pH indeholder Granudacyn opløsning 
til skylning af sår 50 ppm HOCl og 50 
ppm NaOCl og sårgelen indeholder 
40 ppm HOCl og 40 ppm NaOCl. 

Opbevaring: Granudacyn opløsning og gel kan 
opbevares ved stuetemperatur. 

Holdbarhed: Granudacyn opløsning har 
en holdbarhedstid på 24 måneder efter 
fremstilling og 60 dage efter åbning. 
Granudacyn sårgel har en holdbarhedstid på 
18 måneder efter fremstilling og 90 dage efter 
åbning. 

Producent: P.G.F. Industry Solutions GmbH, 
Østrig.

Distributør: Mölnlycke Health Care AB.

CE-certifikat: 44 232 160605 (0044 TÜV Nord).

Klasse: IIb


