
• God absorption til kraftigt væskende og dybe sår

• Har en vedvarende antimikrobiel effekt

• Høj fiberstyrke som muliggør fjernelse af produktet i 
ét stykke

Alginat med CMC fibre

•  Velegnet til kraftigt væskende sår

•  Udviklet til overfladiske og dybe sår

•  Muliggør fjernelse i ét stykke

Højabsorberende, antimikrobiel alginatbandage 

Sølvholdigt alginat

•  Har en vedvarende antimikrobiel effekt

•  In vitro forsøg viser antimikrobiel virkning  
 fra 4 timer op til 14 dage

Melgisorb® Ag



Sådan anvendes Melgisorb® Ag

1. Debridér og skyl såret og den 
omkringliggende hud i overensstemmelse med 
standardprocedure. Vælg Melgisorb Ag i en 
størrelse, der er lidt større end såret. Klip eller 
fold bandagen, så den passer til såret.

3. Dæk og fastgør Melgisorb Ag med en 
sekundær bandage.

2. Udfyld løst dybe sår, vær opmærksom på at 
bandagen ikke går ud over sårkanterne. Læg 
bandagen direkte på såret.

Anvendelsesområder 
Melgisorb Ag er udviklet til behandling af moderat til kraftigt 
væskende sår som:

• post-operative kirurgiske sår

• traumesår (hudlæsioner, akutte sår eller incisioner)

• bensår

• tryksår

• diabetiske sår

• transplantat- og donorsteder

• delhudsforbrændinger

Dette produkt kan også anvendes under 
kompressionsbandager. Da Melgisorb Ag indeholder alginat, 
kan produktet være med til at kontrollere mindre blødninger i 
overfladiske sår. Melgisorb Ag kan anvendes ved behandling 
af inficerede sår eller sår, hvor der er øget risiko for infektion, 
under professionel overvågning. Melgisorb Ag anvendes 
udelukkende til udvortes brug.

Sortiment (sterilt pakket)

Varenr. Str. cm Stk./inderkrt. Stk./trp.krt.

256055 5 x 5 10 100

256105 10 x 10 10 100

256155 15 x 15 10 100

256205 20 x 30 5 50

256605 3 x 44 10 100
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Bemærk
Melgisorb Ag kan blive siddende på i op til 7 dage. Skift af 
bandagen afhænger af sårets tilstand og ekssudatniveau. I 
starten kan det være nødvendigt at skifte bandagen efter et 
døgn. Hvis såret virker tørt, fugt bandagen med almindeligt 
vand/sterilt saltvand inden fjernelsen. Fjern forsigtig 
bandagen fra såret. Skyl såret i overensstemmelse med 
standardproceduren, før en ny bandage appliceres.

Kontraindikationer
Melgisorb Ag bør ikke anvendes ved følgende indikationer:

• til personer med kendt overfølsomhed over for alginater 
eller sølv

• for at kontrollere kraftig blødning

• til direkte applicering på tørre eller let væskende sår 

For detaljeret information, se brugsanvisningen


