
Melgisorb® Plus er en højabsorberende bandage, som kan bruges til en bred vifte af moderat til
kraftigt væskende sår.

Hydrofile alginat fibre

Blød, steril bandage, lavet af calcium sodium alginat 
fibre

•   Højabsorberende - til kraftigt væskende sår

•   Stærkt materiale - muliggør fjernelse af 
produktet i et stykke

•  Høj retentionsevne - for at undgå maceration

Absorberende alginatbandage

Melgisorb® Plus



Sådan anvendes Melgisorb® Plus

1. Vælg en størrelse Melgisorb Plus der er lidt 
større end såret. Åben pakningen ved at trække 
siderne fra hinanden.

3. Afdæk og fastgør passende 
sekundærbandage såsom Mepilex® Border.

Kompressionsterapi kan anvendes i forbindelse 
med Melgisorb Plus.

2. Tilfør den tørre Melgisorb Plus til det fugtige 
sårleje/sårbund.

Ikke-dybe sår: Vælg den rette størrelse bandage 
som kan dække hele såret.

Dybe sår og kaviteter: Klip den passende længde 
af Melgisorb Plus til og applicer den i såret, eller 
pak den løst i sårkaviteten.

Sådan virker Melgisorb Plus
Melgisorb Plus absorberer store mængder sårsekret.  
Ved absorption formes alginatfibrene til en blød, fugtig 
gel, som giver et fugtigt miljø, der hjælper med at fremme 
sårhelingen. Gelen kan nemt fjernes ved at skylle med 
saltvand. 

Fordele ved Melgisorb Plus
• Højabsorberende

• Klæber ikke til den fugtige sårbund

• Velegnet til kavitetssår

• Skaber en gel ved kontakt med ekssudat eller saltvand

• Høj fleksibilitet

• Kan klippes til den rette form

• Minimal risiko for hudirritation og allergi

Bemærk
Melgisorb Plus bør ikke anvendes til tørre sår, 
tredjegradsforbrændinger eller kirurgiske implantater.

Hvis man opdager en infektion, følg da instruktionerne fra 
sundhedspersonalet.

Hvis produktet genanvendes, kan dets ydeevne forringes og 
krydskontaminering kan forekomme.
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Anvendelsesområder
Melgisorb Plus kan anvendes til en lang række moderat til 
kraftigt væskende sår, med partiel til fuld sårdybde, samt 
inficerede og ikke-inficerede sår så som:

• Tryksår

• Bensår

• Diabetiske fodsår

• Donorsteder

• Kirurgiske sår

• Hudlæsioner og andre eksterne sår påført af traumer

Melgisorb Plus, er pakket sterilt i enkeltpakninger

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

252000 5x5 10 100

252200 10x10 10 100

252500 10x20 10 100

253500 3x45 5 50


