Verwendungszweck
Die SGSOFT®-Wundauflage soll die Wunde äußerlich vor mechanischen Einflüssen (Druck) schützen und
Exsudate (Wundsekrete) absorbieren. Darüber hinaus besitzt die Wundauflage antimikrobielle Eigenschaften.
Produktbeschreibung
Bei der SGSOFT®-Wundauflage handelt es sich um eine sterile Einweg-Vlieskompresse, die aus Viskose(VI) und Polyesterfasern (PET) mit Silberionen (Ag+) besteht. Die Silberionen in der SGSOFT®-Wundauflage
verhindern die bakterielle Besiedlung des Wundverbands und somit das Bakterienwachstum in der Wunde.
Indikationen
Die SGSOFT®-Wundauflage dient nur der äußeren Anwendung. Die Wundauflage ist für alle oberflächlichen
oder tiefen nässenden Wunden geeignet, wie z. B. schlecht heilende und infizierte Wunden sowie venöse
Geschwüre.
Kontraindikationen
Die SGSOFT®-Wundauflage sollte nicht für die Behandlung von inneren Wunden oder bei Personen
verwendet werden, die bekanntermaßen empfindlich auf Silber reagieren.
Gebrauchsanleitung
1. Reinigen Sie die Wunde in üblicher Weise.
2. Wählen Sie eine Wundauflage aus, die ein wenig größer ist als die Wunde.
3. Öffnen Sie die sterile Wundauflagenverpackung und falten oder schneiden Sie eine
Wundauflage in geeigneter Größe zu.
- Legen Sie die Wundauflage direkt auf das Wundbett.
- Fixieren Sie die Wundauflage und bedecken Sie sie bei Bedarf mit einem zweiten Verband.
- Überwachen Sie die Exsudatmenge in der Wundauflage und wechseln Sie die Auflage
bei Bedarf.
4. Falls die Wundauflage an einer Wunde mit geringer Exsudatmenge kleben bleibt, sollte die
Auflage vor der Entfernung mit steriler Kochsalzlösung befeuchtet werden.
5. Die Wundauflage wechseln oder entfernen
- Wechseln Sie die Wundauflage, wenn die Exsudatmenge das Absorptionsvermögen
der Wundauflage übersteigt.
- Wechseln oder entfernen Sie die Wundauflage gemäß den Anweisungen des Arztes
oder des medizinischen Fachpersonals.
6. Entsorgen Sie die Wundauflage entsprechend den vor Ort geltenden Abfallentsorgungsrichtlinien.
Wenn die Exsudatmenge der Wunde minimal ist, kann die Wundauflage mit steriler Kochsalzlösung oder
Wasser befeuchtet werden. Das Wechselintervall der Wundauflage hängt von der Exsudatmenge oder
den Pflegeanweisungen des Arztes oder des medizinischen Fachpersonals ab, sollte aber nicht mehr als 7
Tage betragen. Die SGSOFT®-Wundauflage kann auch unter einer Kompresse verwendet werden.
Warnhinweise
Die Verpackung muss mit Vorsicht geöffnet werden, um eine Kontamination der Wundauflage zu vermeiden. Die Wundauflage nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt oder geöffnet ist oder wenn
nach dem Öffnen der Verpackung eine Kontamination der Wundauflage erfolgte. Um die Gefahr einer
Infektion auszuschließen, darf die Wundauflage weder erneut sterilisiert noch wiederverwendet werden.
Beachten Sie bitte das Verfallsdatum des Produkts auf der Verpackung. Verwenden Sie keine abgelaufenen
Produkte.
Wenn Wundauflagen verwendet werden, sollte die Wundheilung insbesondere beim Wechsel der Wundauflage beobachtet werden. Darüber hinaus ist der Gesamtzustand und die Gesundheit des Patienten zu
überwachen. Bei Bedarf kann auch ein Arzt hinzugezogen werden.
Aufbewahrung
Das Produkt sollte an einem trockenen Ort aufbewahrt werden.
Verschiedenes
Das Produkt enthält keine Stoffe oder Materialien tierischen Ursprungs. Das Produkt enthält kein Latex.
SGSOFT® ist eine eingetragene Marke.
Gebrauchsanleitung IFU010106001 DE
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Usage prévu
Le pansement SGSOFT® est conçu pour apporter une protection mécanique externe aux plaies et en
absorber les exsudats. Il présente également des propriétés antimicrobiennes.
Description du produit
SGSOFT® est un pansement stérile, jetable et non-tissé, composé de fibres de viscose (VI) et de polyester (PET) contenant des ions d’argent (Ag+). Les ions d’argent du pansement SGSOFT® empêchent la
colonisation bactérienne sur le pansement, et donc la prolifération de bactéries dans la plaie.
Indications
Le pansement SGSOFT® est destiné à un usage externe uniquement. Il est adapté à toutes les plaies
superficielles ou profondes produisant des exsudats, comme les plaies à cicatrisation lente, les plaies
infectées ou les ulcères variqueux.
Contre-indications
Le pansement SGSOFT® ne doit pas être utilisé pour traiter les plaies internes, et ne doit pas être
appliqué sur les patients présentant une sensibilité à l’argent.
Instructions d’utilisation
1. Nettoyez la plaie conformément aux procédures standard.
2. Sélectionnez un pansement légèrement plus grand que la plaie.
3. Ouvrez l’emballage stérile de pansements, et pliez ou coupez un pansement pour obtenir
les bonnes dimensions.
- Posez le pansement directement sur le lit de la plaie.
- Fixez le pansement, et recouvrez-le d’un bandage secondaire si nécessaire.
- Surveillez la quantité d’exsudats sur le pansement et changez-le, si nécessaire.
4. Si le pansement adhère à une plaie produisant peu d’exsudats, il doit être humidifié
avec une solution saline stérile avant de le retirer de la plaie.
5. Changement ou retrait du pansement.
- Changez de pansement quand la quantité d’exsudats dépasse la capacité d’absorption
du pansement.
- Changez ou retirez le pansement conformément aux instructions d’un médecin ou
membre du personnel soignant.
6. Éliminez le pansement conformément aux directives locales d’élimination des déchets.
Si la quantité d’exsudats est faible, le pansement peut être humidifié avec une solution saline stérile
ou de l’eau. Le rythme de changement du pansement dépend de la quantité d’exsudats ou des
instructions de soin d’un médecin ou membre du personnel soignant, mais il doit être changé au moins
une fois tous les 7 jours. Le pansement SGSOFT® peut être utilisé sous une compresse.
Mises en garde
Prenez garde à ne pas contaminer le pansement en ouvrant l’emballage. Si l’emballage est endommagé ou ouvert, ou si le pansement a été contaminé après son ouverture, le pansement ne doit pas être
utilisé. Afin d’éviter tout risque d’infection, le pansement ne doit pas être restérilisé ou réutilisé.
Tenez compte de la date d’expiration du produit, indiquée sur son emballage. N’utilisez pas un produit
périmé.
Quand un pansement est utilisé, la cicatrisation de la plaie doit être surveillée, notamment lors du
changement de pansement. L’état de santé général du patient doit également être surveillé. Contactez
un médecin si nécessaire.
Conservation
Ce produit doit être conservé dans un endroit sec.
Divers
Ce produit ne contient aucune substance ou matière d’origine animale. Ce produit ne contient pas de latex.

Intended use
The SGSOFT® wound dressing is intended for providing external mechanical protection to wounds and
for absorbing exudates. The wound dressing also offers antimicrobial properties.
Product description
SGSOFT® is a sterile, disposable, non-woven wound dressing, which consists of viscose (VI) and polyester (PET) fibres containing ionic silver (Ag+). The ionic silver in the SGSOFT® wound dressing prevents
bacterial colonisation in the wound dressing, thus preventing growth of bacteria in the wound.
Indications
The SGSOFT® wound dressing is for external use only. The wound dressing suits all exudating, superficial
and deep wounds, such as slow to heal wounds, infected wounds or varicose ulcers.
Contraindications
The SGSOFT® wound dressing should not be used to treat internal wounds or on individuals who are
known to have sensitivity to silver.
Instructions for use
1. Clean the wound in accordance with standard procedures.
2. Select a wound dressing which is slightly larger than the wound.
3. Open the sterile pack of wound dressings and fold or cut a wound dressing to a suitable size.
- Place the wound dressing directly on the wound bed.
- Secure the wound dressing and cover it with a secondary bandage, if needed.
- Monitor the volume of exudates in the wound dressing and change the dressing, when needed.
4. If the wound dressing adheres to a wound producing little exudate, the dressing should be
moistened with sterile saline solution prior to removing it from the wound.
5. Changing or removing the wound dressing.
- Change the wound dressing when the volume of exudates exceeds the absorbency of the
wound dressing.
- Change or remove the wound dressing in accordance with the instructions given
by a physician or healthcare personnel.
6. Dispose of the wound dressing in accordance with local waste management guidelines.
If the wound exudate volume is minimal, the wound dressing may be moistened with sterile saline solution or water. The interval of changing the wound dressing depends on the volume of exudate or the
care instructions provided by a physician or healthcare personnel, but the dressing should be changed
no later than after 7 days of use. The SGSOFT® wound dressing can be used under a compress.
Warnings
Care should be taken to not contaminate the wound dressing when opening the package. If the packaging material is damaged or opened or the wound dressing has been contaminated after opening the
package, the wound dressing should not be used. The wound dressing must not be resterilised or reused
in order to avoid a risk of infection.
Please note the product expiration date marked on the product packaging. Do not use an expired
product.
When using wound dressings, wound healing should be monitored, in particular upon changing the
wound dressing. In addition, the individual’s overall condition and health should be monitored. If needed,
a physician should be contacted.
Storage
The product should be stored and kept in a dry place.
Miscellaneous
The product does not contain any animal-derived substances or materials. The product does not contain
latex.

SGSOFT® est une marque déposée
Notice d’utilisation IFU010104001 FR

SGSOFT® is a registered trademark
Instructions for Use IFU010108001 EN

Käyttötarkoitus
SGSOFT® -haavasidos on tarkoitettu käytettäväksi ulkoisesti haavojen mekaanisena suojana sekä absorboimaan niistä erittyviä nesteitä. Haavasidoksella on lisäksi antimikrobinen ominaisuus.
Tuotekuvaus
SGSOFT® on steriili kertakäyttöinen, kuitukankainen haavasidos, joka koostuu viskoosista (VI), polyesteristä (PET) ja ionista hopeaa (Ag) sisältävistä polyesterkuiduista (PET). SGSOFT® -haavasidoksessa oleva
ioninen hopea estää bakteerien jakautumisen haavasiteessä estäen bakteerien leviämistä haavassa.
Käyttökohteita
SGSOFT® -haavasidos on tarkoitettu vain ulkoiseen käyttöön. Haavasidos soveltuu käytettäväksi kaikkiin
erittäviin, pinnallisiin ja syviin haavoihin, kuten hitaasti paraneville haavoille, infektoituneille haavoille tai
säärihaavoille.
Käytön vasta-aiheita
SGSOFT® -haavasidosta ei tule käyttää sisäisten haavojen hoitoon tai henkilöillä, joilla on todettu olevan
yliherkkyys hopealle.
Käyttöohjeet
1. Puhdista haava normaalien toimenpideohjeiden mukaisesti
2. Valitse haavasidos, joka on hieman haavaa suurempi
3. Avaa steriili haavasidospakkaus ja taita tai leikkaa haavasidos haavalle sopivaksi
- aseta haavasidos suoraan haavapohjaan
- varmista haavasidos ja peitä se tarvittaessa sekundaarisella siteellä
- tarkkaile eritteen määrää haavasidoksessa ja vaihda tarvittaessa
4. Mikäli haavasidos tarttuu kiinni vähän erittävälle haavalle, tulee sidosta kostuttaa steriilillä
suolaliuoksella ennen sen irroittamista haavasta
5. Haavasidoksen vaihto tai poistaminen
- vaihda haavasidos, kun haavan eritteen määrä ylittää haavasidoksen imukyvyn
- vaihda tai poista haavasidos lääkärin tai hoitohenkilökunnan ohjeiden mukaisesti
6. Hävitä haavasidos jätteen käsittelyä koskevien paikallisten ohjeiden mukaisesti
Mikäli haavan eritteen määrä on vähäinen, voidaan haavasidosta kostuttaa steriilillä suolavesiliuoksella
tai vedellä. Haavasidoksen vaihtoväli riippuu haavan eritteen määrästä tai lääkärin tai hoitohenkilökunnan antamista hoito-ohjeista, mutta sidos tulee vaihtaa viimeistään 7 päivän käytön jälkeen. SGSOFT®
-haavasidosta voidaan käyttää painesiteen alla.
Varoitukset
Pakkauksen avaamisen yhteydessä tulee noudattaa huolellisuutta ja varoa likaamasta haavasidosta. Mikäli pakkausmateriaali on vaurioitunut tai auennut tai haavasidos on likaantunut pakkauksen avaamisen
jälkeen, ei haavasidosta saa käyttää. Haavasidosta ei saa steriloida eikä käyttää uudelleen infektioriskin
välttämiseksi.
Tuotteen viimeinen käyttöpäivä tulee huomioida tuotteen pakkauksesta. Vanhentunutta tuotetta ei saa
käyttää.
Käytettäessä haavasidoksia, tulee haavan paranemista tarkkailla erityisesti haavasidoksen vaihdon
yhteydessä. Lisäksi henkilön yleistilaa ja vointia on syytä tarkkailla. Tarvittaessa tulee kääntyä lääkärin
puoleen.
Säilytys
Varastointi ja säilytys tulee tapahtua kuivassa tilassa.
Muuta
Tuote ei sisällä eläinkunnasta peräisin olevia aineita tai tuotteita. Tuote ei sisällä lateksia.
SGSOFT® on rekisteröity tuotemerkki
Instructions for Use IFU010105002 FIN

Användningssyfte
SGSOFT®-sårförbandet är avsett för extern användning som ett mekaniskt sårskydd samt för att absorbera sårvätskor. Sårförbandet har dessutom en antimikrobisk funktion.
Produktbeskrivning
SGSOFT® är ett sterilt engångsförband av fibertyg som består av viskos (VI), polyester (PET) och polyesterfibrer (PET) som innehåller joniskt silver (Ag). Det joniska silvret i SGSOFT®-sårförbandet förhindrar att
bakterier delar sig i sårförbandet och således att bakterierna sprider sig i såret.
Användningsändamål
SGSOFT®-sårförbandet är endast avsett för externt bruk. Sårförbandet lämpar sig för användning på alla
sekretoriska, ytliga och djupa sår såsom långsamt läkande sår, infekterade sår eller bensår.
Kontraindikationer för användning
SGSOFT®-sårförbandet får inte användas för behandling av interna sår eller på personer som har konstaterats vara överkänsliga mot silver.
Bruksanvisning
1. Rengör såret i enlighet med normala behandlingsanvisningar
2. Välj ett sårförband som är något större än såret
3. Öppna den sterila förpackningen med sårförbandet och vik eller klipp sårförbandet så
att det passar såret
- placera sårförbandet direkt på såret
- fixera sårförbandet och täck det vid behov med ett sekundärt förband
- kontrollera mängden sekret i sårförbandet och byt förbandet vid behov
4. Om sårförbandet fastnar i ett sår som utsöndrar små mängder sekret, ska förbandet
fuktas med steril saltlösning innan det lösgörs från såret
5. Byte eller avlägsnande av sårförband
- byt sårförband när sekretmängden i såret överskrider sårförbandets uppsugningsförmåga
- byt eller avlägsna sårförbandet enligt läkarens eller vårdpersonalens anvisningar
6. Förstör sårförbandet i enlighet med de lokala anvisningarna för avfallshantering
Om mängden sårsekret är liten, kan sårförbandet fuktas med steril saltlösning eller vatten. Intervallet för
byte av sårförband beror på mängden sårsekret eller de vårdanvisningar som läkaren eller vårdpersonalen har utfärdat, men förbandet ska bytas senast efter 7 dagars användning. SGSOFT®-sårförbandet kan
användas under tryckförband.
Varningar
I samband med att förpackningen öppnas ska du vara noggrann och se till att sårförbandet inte blir
smutsigt. Om förpackningsmaterialet har skadats eller öppnat sig eller sårförbandet har blivit smutsigt
efter att förpackningen öppnats, får sårförbandet inte användas. Sårförbandet får inte steriliseras eller
användas på nytt på grund av infektionsrisken.
Den sista användningsdagen för produkten ska kontrolleras på produktförpackningen. Produkter vars
datum har gått ut får inte användas.
När sårförband används ska sårläkningen granskas i synnerhet i samband med byte av sårförband.
Dessutom finns det skäl att iaktta personens allmäntillstånd och hälsa. Vid behov ska läkare kontaktas.
Förvaring
Sårförbandet ska lagras och förvaras i ett torrt utrymme.
Övrigt
Produkten innehåller inga animaliska ämnen eller produkter. Produkten innehåller inte latex.
SGSOFT® är ett registrerat varumärke
Instructions for Use IFU010102001 SWE

Tilsigtet brug
SGSOFT®-sårbandagen er beregnet til at give ekstern mekanisk beskyttelse af sår og til at absorbere
udsivning. Sårbandagen har også antimikrobiske egenskaber.
Produktbeskrivelse
SGSOFT® er en steril, ikke-vævet sårbandage til engangsbrug, som består af viskose- (VI) og polyesterfibre (PET) med indhold af ionisk sølv (Ag+). Det ioniske sølv i SGSOFT®®-sårbandagen forhindrer
bakteriekolonisering I sårbandagen, og beskytter derved mod bakterievækst i såret.
Indikationer
SGSOFT®-sårbandagen er kun til ekstern brug. Sårbandagen egner sig til alle overfladiske og dybe sår
med udsivning, som f.eks. langsomt helende sår, inficerede sår og venøse sår.
Kontraindikationer
SGSOFT®-sårbandage må ikke bruges til behandling af interne sår eller på personer, der vides at være
overfølsomme over for sølv.
Brugsanvisning
1. Rens såret i henhold til standardprocedurerne.
2. Vælg en sårbandage, der er en smule større end såret.
3. Åbn den sterile pakke med sårbandagen, og fold eller klip sårbandagen til en passende størrelse.
- Læg sårbandagen direkte på sårbunden.
- Fastgør sårbandagen, og dæk den om nødvendigt med en sekundær bandage.
- Overvåg mængden af udsivning i sårbandagen, og skift sårbandagen efter behov.
4. Hvis sårbandagen hænger fast i et sår med lille udsivning, skal bandagen fugtes med en
steril saltvandsopløsning, inden den tages af såret.
5. Skift eller aftagning af sårbandagen
- Skift sårbandagen, når mængden af udsivning overskrider sårbandagens absorptionsevne.
- Skift eller aftag sårbandagen i henhold til anvisningerne fra en læge eller plejepersonalet.
6. Bortskaf sårbandagen i henhold til lokale retningslinjer for håndtering af affald.
Hvis sårudsivningen er minimal, kan sårbandagen fugtes med en steril saltvandsopløsning eller sterilt
vand. Intervallet for skift af sårbandagen afhænger af mængden af udsivning og plejeanvisningerne
fra en læge eller plejepersonalet, men bandagen skal skiftes senest efter 7 dages brug. SGSOFT®-sårbandagen kan bruges under et kompres.
Advarsler
Der skal udvises omhyggelighed for ikke at kontaminere sårbandagen, når pakken åbnes. Hvis emballagematerialet er beskadiget eller åbnet, eller hvis sårbandagen er blevet kontamineret efter åbning af
pakken, må sårbandagen ikke åbnes. Af hensyn til infektionsrisikoen må sårbandagen ikke gensteriliseres eller genbruges.
Bemærk den anførte udløbsdato på produktets emballage. Produktet må ikke anvendes efter udløbsdatoen.
Når der bruges sårbandager, skal sårhelingen overvåges - især ved skift af sårbandagen. Derudover skal
personens generelle tilstand og helbred overvåges. Kontakt om nødvendigt en læge.
Opbevaring
Produktet skal opbevares på et tørt sted.
Andre oplysninger
Produktet indeholder ingen animalsk afledte stoffer eller materialer. Produktet indeholder ikke latex.

Bruksområde
SGSOFT® sårbandasje er beregnet for mekanisk beskyttelse av sår og for absorbering av eksudater.
Sårbandasjen har også antimikrobielle egenskaper.
Beskrivelse av produktet
SGSOFT® er en steril sårbandasje i non-woven materiale beregnet for engangsbruk, og som består
av viskose- (VI) og polyester- (PET) fibre som inneholder ionisk sølv (Ag+). Det ioniske sølvet i
SGSOFT®-sårbandasjen forhindrer kolonisering av bakterier i sårbandasjen, og forhindrer dermed
bakterievekst i såret.
Indikasjoner
SGSOFT® sårbandasje er kun beregnet for utvortes bruk. Sårbandasjen passer til alle eksuderende,
overflatiske og dype sår, f.eks. sår som gror langsomt, infiserte sår eller varikøse sår.
Kontraindikasjoner
SGSOFT®-sårbandasjen skal ikke brukes til å behandle innvortes sår eller på personer med kjent
overfølsomhet for sølv.
Bruksanvisning
1. Rengjør såret i samsvar med standard prosedyrer.
2. Velg en sårbandasje som er litt større enn såret.
3. Åpne den sterile pakningen med sårbandasje og fold ut eller klipp til en sårbandasje
til passende størrelse.
- Legg sårbandasjen direkte på sårsengen.
- Fest sårbandasjen og dekk den med en annen bandasje om nødvendig.
- Overvåk eksudatmengden i sårbandasjen og skift bandasjen ved behov.
4. Hvis sårbandasjen kleber seg til et sår som produserer lite eksudat, skal bandasjen fuktes
med steril saltløsning før den fjernes fra såret.
5. Skifte eller fjerne sårbandasjen.
- Skift sårbandasjen når eksudatmengden overskrider sårbandasjens absorberingskapasitet.
- Skift eller fjern sårbandasjen i henhold til instruksjonene fra en lege eller helsepersonell.
6. Kast sårbandasjen i samsvar med lokale retningslinjer for avfallshåndtering.
Hvis mengden såreksudat er minimal, kan sårbandasjen fuktes med steril saltløsning eller vann. Intervallet for skifte av sårbandasjen avhenger av mengden eksudat eller behandlingsinstruksjonene som
er gitt av en lege eller helsepersonell, men bandasjen skal skiftes ikke senere enn etter 7 dagers bruk.
SGSOFT® sårbandasje kan brukes under enkompress.
Advarsler
Vær forsiktig slik at ikke sårbandasjen blir kontaminert når pakningen åpnes. Hvis pakningsmateriellet er
skadet eller åpnet eller sårbandasjen har blitt kontaminert etter at pakningen er åpnet, skal sårbandasjen
ikke brukes. For å unngå infeksjonsfare må ikke sårbandasjen steriliseres på nytt eller brukes på nytt.
Vær oppmerksom på produktets utløpsdato som er angitt på produktemballasjen. Ikke bruk et produkt
som er utgått på dato.
Sårhelingen skal overvåkes når man bruker sårbandasjer, spesielt når sårbandasjen skiftes. I tillegg skal
pasientens totale tilstand og helse overvåkes. Kontakt lege om nødvendig.
Lagring
Produktet skal lagres og oppbevares på et tørt sted.
Diverse
Produktet inneholder ingen stoffer eller materialer fra dyr. Produktet inneholder ikke lateks.

SGSOFT® er et registreret varemærke.
Brugsanvisning IFU010103001 DA

SGSOFT® er et registrert varemerke
Bruksanvisning IFU010107001 NO

