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VALG AF PRIMÆRE SÅRPRODUKTER 
 

LEVERTRANSALVE 25% Opløser nekroser og fibrin samt sætter gang i granulationen. 

COMFEEL TRANSPARENT Hydrokolloid, semipermeabel. Absorberer intet. 

AQUACEL  
 
AQUACEL EXTRA 

Et hydrofiberprodukt og meget sugende (ca. 30 x egen vægt). Kun til væskende sår.  

Aquacel EXTRA absorberer 9 x mere væske end Aquacel og har en strækstyrke som er 9 gange større på grund af de 
indsyede stikninger. 

AQUACEL  AG 

AQUACEL AG EX. 

Et hydrofiberprodukt med sølv til ildelugtende kritisk koloniserede sår og inficerede sår. Sølv virker antibakterielt - kun til 
væskende sår. Bruges kun i 14 dage max. 

BIATAIN UDEN BORDER 
En polyurethanskum. Absorberer lokalt over såret. Biatain anvendes til let til kraftigt væskende ikke inficerede sår. Kan 
sidde på i op til 7 dage. Biatain uden klæber er klinisk testet til diabetiske fodsår. 

 
MEPILEX BORDER 
 

 

Mepilex skumbandage med Safetac® silikone. Mepilex absorberer effektivt sårsekret og reducerer risikoen for maceration. 
Mepilex minimerer smerte og traume mod såret i forbindelse med bandageskift. Hæfter kun på tør hud, åndbar film på 
ydersiden. 

MEPILEX  LITE 
Et skumprodukt til tørre sår og let væskende sår især Diabetiske Fodsår. 

SORBACT Et acetatvævsprodukt til oprensning af urene sår. Bakterier og svampe binder sig til produktet. Må ikke bruges sammen 
med fedtholdige produkter – ex. vaselin, da det ophæver virkningen.  

Mesherne består af 100 % bomuldsvæv. 

SORBACT GEL Et acetatvævsprodukt med gel til tørre, inficerede sår. Må ikke bruges sammen med fedtholdige produkter, da det ophæver 
virkningen. 

PHYSIOTULLE AG Tætvævet polyesterlag imprægneret med hydrokolloidfibre og vaselinegel med sølv fordelt heri. Til tørre og let væskende 
inficerede sår. 

LOMATUELL H 

 

Et salvekompres, fremstillet af 100% bomuldsgaze, imprægneret med 100% paraffin. Klæber ikke til såret. Velegnet som 
fugtspærrer eller sårkontaktlag ved overfladiske sår som f.eks. hudafskrabninger, stråleskader, ulcus cruris m.m. Kræver 
sekundær bandage. 
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KLINIDERM SUPERABSORB. Er beregnet til anvendelse på moderat til kraftigt væskende sår. Produktet indeholder superabsorbanter (polymer) som 
absorberer mange gange sin egen vægt og ”låser” væsken i bandagen. Bandagerne har en semipermeabel, 
væskeafvisende blå bagside og produktet indeholder ingen klæbe- eller bindemidler. Bandagerne kan anvendes under 
kompression. 

KLINIDERM SILIKONE Er et sårkontaktlag med silikone på kun den ene side, kan anvendes på alle typer af sår og der anbefales en overlap ud på 
den intakte hud på ca 2cm. Der vil altid være behov for en sekundær bandage. 
Kan anvendes i op til 14 dage og kan klippes i. Kliniderm silikone sårkontaktlag må ikke anvendes ved kliniske tegn på 
infektion. 

KLINIPLAST 
Er en absorberende bandage med væsketæt film på ydersiden. 
Består af bløde, elastiske non woven fibre med hudvenlig klæber fremstillet at polyacrylat. Har i midten en absorberende 
pude med en ikke-hæftende overflade. 
Sårkontaktlaget skal reducere risikoen for at bandagen hænger i såret. Anvendes til let og moderat væskende sår. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STANDARD FOR PRODUKTVALG VED SÅRBEHANDLING 

 

Revideret juni 2017 

 
 
 

VALG AF 
SEKUNDÆRE SÅRPRODUKTER  

OG FIXERING. 
 

NOBA Vælges som sugende forbinding. Består af ikke-klæbende sårkontaktlag og absorberende kerne 
af cellestof. Blå væskeafvisende bagside. 
Kan erstattes af Nobatop kompres 
NOBA suger bedst 

OPSITE FILM Semipermeabel, transparent film. Må ikke bruges over semipermeable forbindinger, da det bliver 
for tæt. 
 

MEDIPORE  
Kraftigt klæbende fixeringstape. Porøs og elastisk. 
 

MICROPORE 
 

Fixeringstape  af rayon. 

Er ikke så kraftigt klæbende som  Medipore  og anvendes som regel kun til fixering af gazebind 

NOBAFIX Elastisk, fintmasket gazebind. 100 % strækkeevne. 

MEPORE PRO Selvklæbende, absorberende permeabel forbinding med væsketæt film på ydersiden. Anvendes som 
primær forbinding til rene sår og eller som sekundær forbinding. 

Hypafix Elastisk fixeringstape primært til Diabetiske Fodsår. 

 
 

 

 


