
Imukykyinen alginaattisidos

Melgisorb Plus on erittäin imukykyinen sidos, joka soveltuu erilaisille kohtalaisesti ja runsaasti 

erittäville haavatyypeille.

Hydrofiiliset alginaattikuidut

Pehmeä ja steriili alginaattikuiduista tehty sidos.

- Erinomainen imukyky runsaasti erittäville haavoille

- Korkea vetolujuus märkänä, mahdollistaa sidoksen
helpon ja turvallisen poiston

- Hyvä pidätyskyky vähentää maseraation riskiä
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Kuinka Melgisorb Plus toimii
Melgisorb Plus imee suuria määriä eritettä. Kun sidos 
joutuu kosketuksiin eritteen kanssa alginaattikuidut 
geeliytyvät pehmeäksi ja kosteaksi geeliksi mahdollistaen 
haavalle optimaalisen paranemisympäristön. Geeliytynyt 
sidos on vaivatonta poistaa huuhtelemalla 0.9% 
keittosuolaliuoksella.  

Melgisorb Plus sidoksen edut
• Erittäin imukykyinen

• Ei tartu geeliytyneenä haavan pintaan

• Sopii onkalohaavoille

• Geeliytyy joutuessaan kontaktiin joko haavaeritteen 
tai natriumioneita sisältävien nesteiden kanssa
(esim. keittosuolaliuos)

• Pehmeä/ taipuisa/ muotoutuva

• Voidaan leikata haluttuun muotoon ja kokoon

• Alhainen ihoärsytyksen ja allergian riski

• Alginaattisidos joka ei sisällä vaikuttavia aineita, 
luonnonkumia, hartsia tai hartsijohdannaisia 

Huomioitavaa 
Melgisorb Plus ei ole tarkoitettu kuiville haavoille, III 
asteen palovammoille tai kirurgisiin implantteihin. 

Jos epäilet infektiota, toimi paikallisten terveydenhuollon 
ammattilaisten asettamien ohjeiden mukaisesti

Jos tuotetta käytetään uudelleen sidoksen suorituskyky voi 
heikentyä ja ristikontaminaatiota esiintyä.

Käyttöalueet 
Melgisorb Plus soveltuu käytettäväksi useille 
infektoituneille tai ei infektoituneille kohtalaisesti ja 
runsaasti erittäville haavatyypeille kuten:

• Painehaavat

• Laskimo ja valtimoperäiset haavat

• Diabeetikon haavat

• Ihonottokohdat

• Kirurgiset haavat

• Traumaattiset haavat

Valikoimasta löytyy tuotteita sekä pinnallisille että 
onkalohaavoille.

1. Valitse Melgisorb Plus sidos, joka on hieman
suurempi kuin haava.  Vedä pakkaus auki.

2. Aseta kuiva Melgisorb Plus sidos kosteaan
haavapintaan

Pinnalliset haavat: Valitse oikea sidoskoko, joka 
peittää koko haava-alueen.

Syvät haavat ja onkalot: Leikkaa oikea pituus 
Melgisorb Plus nauhasta ja täytä haava sidoksella 
väljästi.

3. Peitä Melgisorb Plus sopivalla sidoksella
kuten esim. Mepliex® Border. 

Melgisorb Plus sidosta voidaan käyttää yhdessä 
kompression kanssa.

Melgisorb Plus (Steriilisti yksittäispakattu)

Tuotenro. Koko cm Kpl/osasto
pakk.

Kpl/kuljetus
pakk.

252000 5x5 10 100

252200 10x10 10 100

252500 10x20 10 100

253500 3x45 5 50

Kuinka käyttää Melgisorb® Plus sidosta

17
54

62




