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CarboFlex™

ConvaTec sebkezelés

tájékoztató

CarboFlex™
Javallat

Aktív szén
™

A Carboflex a bûzös és váladékozó sebek kezelésére alkalmas.
• Akut sebekre: felszakadt sebekre és mûtét utáni sebekre.
• Krónikus sebekre: lábszárfekélyre, nyomási fekélyekre, diabéteszes
lábsebekre és gombás sebekre.
A CarboFlex™ elsôdleges kötszerként is használható felületi sebekre vagy
másodlagos kötszerként mély sebek esetén.

A bûzös sebekhez kötôdô erôteljes szag kellemetlen lehet a beteg, a nôvér, a rokonok és a seb gondozója számára egyaránt. Az aktív széntartalmú kötszereket úgy alkották meg, hogy megkösse a szagot okozó anyagokat, így csökkentve ezeket a kellemetlen tüneteket. A bûzös sebek gyakran nagy mennyiségû váladékot is termelnek.
Ezért fontos olyan hatásos kötszert alkalmazni, amely hatékonyan kezeli mind a szagokat, mind a váladékot, miközben puha marad és a beteg komfortérzetét szolgálja.

Hatásmechanizmus
A CarboFlex™ sebbel érintkezô rétege az AQUACEL® és a Kaltostat® egyedülálló keverékébôl áll, ezáltal a legmagasabb szintû váladékkezelést biztosítja1,
miközben az aktív szénréteg kategóriájában a legjobb szagkezelést nyújtja2.
Alkalmazás
Válasszon akkora kötszert, amely a sebszéleken legalább 3 cm-rel túlér.
Felületi sebekre a CarboFlex™ elsôdleges kötszerként használható. Mély
sebek esetén a CarboFlex™ megfelelô sebkitöltô fölött másodlagos kötszerként alkalmazható.
Helyezze a kötszer rostos (nem fényes) felületû oldalát közvetlenül a sebre vagy a sebkitöltô elsôdleges kötszer fölé. A sebbel érintkezô nedvességfelszívó réteg puha géllé alakul a sebváladékkal érintkezve. Az erôsen
váladékozó sebeknél megfelelô abszorpciós képességgel bíró elsôdleges
kötszert kell alkalmazni, mint amilyen az AQUACEL® Extra vagy
AQUACEL® Ag+ Extra (akár az üreges sebekre használandó szalagkötszert
vagy akár a felületi sebekre használatos lapkötszert), ezután használja a
CarboFlex™-et másodlagos kötszerként.

CARBOFLEX™
A CarboFlex™ egy olyan ötrétegû
kötszer, amelyet kifejezetten arra
terveztek, hogy a bûzös sebekkel
kapcsolatos problémákat kezelje.
A CarboFlex™ magas fokú váladékkezelô és szagmegkötô tulajdonságú, miközben puha és könnyen
alakítható.

A CarboFlex™-et kötésrögzítôvel vagy egyéb megfelelô anyaggal kell rögzíteni alkalmazás során.

CarboFlex

™

Fizikai elônyök:

• felszívja és szabályozza a sebfelületi váladék
mennyiséget,
• megköti az erôteljes szagokat és baktériumokat,
• puha és könnyen alakítható,
• könnyû,
• nem tapad a sebbe,
• esztétikus.
Pszichológiai elônyök:

• csökkenti a szociális elszigeteltség érzetét,
• segít visszanyerni az elvesztett önbizalmat,
• segít a pozitív testkép kialakításában.
*In vitro

A CarboFlex™ többféle méretben, mind otthoni, mind kórházi
használatra beszerezhetô a különbözô sebtípusokra:
Méret
10 cm x 10 cm
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