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Biofilms

60% av alla svårläkta sår innehåller biofilm1.
Tack vare Iodosorbs unika 4-i-1 effekt kan biofilm av
P. aeruginosa (in-vitro)2,3 lösas upp och praktiskt taget
utplånas, och därigenom påskyndas sårläkningen.4-9
Biofilm syns inte - men här är resultatet inte svårt att se.

Biofilm – En orsak till fördröjd sårläkning
• Biofilm kallas de dynamiska ansamlingar av bakterier och svamp som lever inom
en egenproducerad, skyddande matrix av sockerarter och proteiner.
• Forskning visar att 60% av alla svårläkta sår innehåller en biofilm.1
• Förekomst av biofilm har visat sig störa den normala sårläkningen.
• Resultatet - ett svårläkt sår som inte läker utan ständigt befinner sig i den
inflammatoriska fasen av läkprocessen.
• Om du någon gång har behandlat ett svårläkt sår utan framgång, trots noggran
sårbehandling, kan du ha haft att göra med biofilm.
IODOSORB™ kan lösa upp och praktiskt taget utplåna biofilm av P. aeruginosa
(in-vitro) 2,3

Antimikrobiellt förband med full prestanda efter 24-timmars
användningpå P. aeruginosa PAO1 biofilm (in-vitro) 10

IODOSORB Kompress
Artikelnr

Storlek

Förpackning

66001290

IODOSORB 5g

5 st

66001291

IODOSORB 10g

3 st

66001292

IODOSORB 10g

5 st

66001293

IODOSORB 17g

2 st

8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00

IODOSORB Salva

1.00
0.00

AquacelTM AG

CurityTM AMD

TriadineTM
Povidone Iodine

SilvaSorbTM
Gel

MedihoneyTM
Ointment

IODOSORB

Artikelnr

Storlek

Förpackning

66001298

10g

4 Tuber

66001297

20g

2 Tuber

66001299

40g

1 Tub

IODOSORB och den unika 4-i-1-effekten
IODOSORB ger effektiv sårbehandling 4,6,11,12 – och används för att rengöra
sårbädden och förbereda för effektiv läkning.
IODOSORB har en hög absorptionsförmåga4,6,8,9,12,13 – och bidrar till
sårdebrideringen genom att sårvävnad och smuts absorberas.5,7,12,14
IODOSORB frisätter jod 14,15 kontinuerligt. Detta ger en bred antimikrobiell effekt
(in-vitro) 8,12-14,16,17 och bidrar till att minska sårets mikrobiella belastning och
skapa goda förutsätttningar för läkning
		- Långsam lokal frisättning av jod.4,14
- Effektiv mot ett brett spektrum av bakterier, inklusive MRSA (in-vitro).8,12,13,14,16,17
		- Ändrar färg när förbandet behöver bytas.15
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IODOSORB kan lösa upp och praktiskt taget utplåna biofilm av P. aeruginosa
(in-vitro) 2,3
Smith & Nephew sponsrade nyligen en webbsändning från Wounds International med titeln
Understanding Biofilm-Based Wound Care; What You Need To Know
(Rätt vård för biofilmbaserade sår; grundläggande information).
Om du vill titta på webbsändningen besöker du www.woundsinternational.com/webcasts
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