silvergreen

SGSOFT® Haavasidos

SGSOFT® Haavasidos saatavilla:
Koko

Tuote

kpl/pkt

10x10cm

110 10

10

Valmistaja: Silvergreen Oy

Tuoteseloste: SGSOFT Haavasidos 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 ja leviämisen haavassa.
Tuotekuvaus: SGSOFT Haavasidos on valkoinen, pehmeä kuitukankainen haavasidos. Sidos voidaan asettaa haavapintaa vasten, joko taitoksena tai siitä voidaan
leikata sopivan kokoiseksi haavaan. Sidos on hyvä peittää toisella valmisteella. Sidos
tulee vaihtaa viimeistään 7 vrk.n kuluttua.
Toimintaperiaate: SGSOFT Haavasidos imee kudoseritteen ja eritteessä olevat
tulehdusta aiheuttavat bakteerit ja hiivasienet. Joutuessaan kontaktiin sidoksen ionisen hopean kanssa mikrobien lisääntyminen pysähtyy.
Sidoksen imukyky on 10 kertainen omaan painoonsa nähden ja se johtaa ylimääräisen
kosteuden seuraavaan kerrokseen. Sidoksen päällä suositellaan käytettävän erityksestä riippuen peittävää sekundaarista sidosta, jolla luodaan kostea haava ympäristö.
Käyttöaiheet: SGSOFT Haavasidos soveltuu käytettäväksi kaikkiin erittäviin, pinnallisiin ja syviin haavoihin. Sidos soveltuu erinomaisesti paine-, sääri- ja diabeteshaavoihin. Sidosta voidaan myös käyttää pinnallisissa palovammoissa, traumahaavoissa
ja kirurgisissa leikkaus ja toimenpidehaavoissa. Antimikrobisen toimintonsa ansiosta
sidos soveltuu erityisesti haavainfektioiden ennaltaehkäisyyn sekä infektoituneiden
haavojen hoitoon.
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Asettelu:
1.
2.
3.
4.
5.

Puhdista haava toimenpideohjeiden mukaisesti.
Valitse haavasidos, joka on hieman haavaa suurempi. Sidosta voi leikata.
Avaa steriili haavasidospakkaus ja taita tai leikkaa haavasidos haavaan sopivaksi.
Aseta haavasidos suoraan haavapohjaa vasten.
Varmista imukyky käyttämällä riittävästi haavasidoksia, voit myös asettaa syvälle
haavalle useamman sidoskerroksen. Peitä sidos sekundaarisella sidoksella.
6. Huolehdi, että sidos pysyy kosteana ja tarvittaessa kostuta sidosta. Voit myös
valita kosteustasapainoa ylläpitävän peittosidoksen esim. polyuretaanikalvon tai
hydrokolloidin.
Käyttäytyminen haavassa: SGSOFT Haavasidoksen kuidut imevät kudoseritteen,
eritteessä olevat haavan patogeenit, eli tulehdusta aiheuttavat mikrobit ja hiivasienet
joutuvat kontaktiin ionisen hopean kanssa. Puhdistunut haavaerite toimii hyvin haavapohjaa kostuttavana. Sidoksesta ei irtoa haavaan hopeaioneja eikä muita partikkeleja.

CA

CARTON 152mm (5.98”) x 30mm (1.18”) x 170mm (6.69”).

Poistaminen: Vaihda haavasidos, kun haavan eritteen määrä ylittää haavasidoksen
imukyvyn. Nosta sidos varoen haavalta. Tuote poistuu haavalta yhtenäisenä.
GEAR SIDE

21.75(0.86”)

Säilytys: Varastointi ja säilytys tulee tapahtua kuivassa tilassa.
Säilyvyys: Tuotteen säilyvyys on merkitty tuotteen pakkaukseen.

PRO

Lisätietoja:
SGSOFT
Haavasidosta ei tule käyttää sisäisten haavojen hoitoon tai
376.25
(14.81”)
hopealle.
152 (5.98”)henkilöillä, joilla on todettu olevan yliherkkyys
152 (5.98”)
30 (1.18”)
29.25(1.15”)

TYP
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10 x 10 cm/4 x 4 in
10 pcs
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