
Huomaa kerrosten  
väliset erot
AQUACEL® Foam Pro on edistyksellinen 
vaahtosidos, jossa yhdistyvät silikonivaahdon edut 
ja Hydrofiber® -teknologian vertaansa vailla oleva 
haavaeritteen hallinta.



Huomaa ero sidoksessa:
Sidoksen eri kerrokset

1. Suojaava pintakerros
Vedenkestävä ja hengittävä 
pintakerros auttaa 
hallitsemaan haavaeritteen 
haihtumista ja suojaa haavaa 
ulkoisilta epäpuhtauksilta.

2, 3, 4. Sidoksen ydin
Sisältää ainutlaatuista 
Hydrofiber® -teknologiaa, 
joka geeliytyy kosketuksessa 
haavaeritteen kanssa. 
Vertikaalisesti kosteutta 
imevä sidos lukitsee 
haavaeritteen turvallisesti 
pois haavasta ja haavaa 
ympäröivältä iholta ja 
vähentää haavan leviämisen 
tai maseroitumisen riskiä.1-4

5. Hellävarainen 
kiinnittyvä 
silikonikerros
Perforoitu ihoystävälliseen 
käyttöön ja poistoon.

Pysyy paikallaan jopa 7 päivää samalla kun Hydrofiber® 
-teknologia imee ja tasapainottaa haavaeritettä 
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AQUACEL® Foam Pro -sidoksen avulla voit luottaa haavaeritteen hallintaan.5 

Näe ero potilaissasi:
Päivittäinen varmuus

Erinomaiset tulokset

Suositukset

haavaa ympäröivä iho parani 
tai pysyi vakaana

hoitajista ilmoitti, että sidos imee 
haavaeritettä hyvin tai erittäin hyvin

haavoista parani kokonaan 2 viikossa

ilmoitti erittäin hyvästä tai hyvästä 
potilasmukavuudesta ja helposta 
sidoksen poistamisesta

100 % 

100 % 

70 %

100 % 

100 % 

2/3

100 % 

Tuotteen 
arvioinnin 
tulokset:

Esittelemme AQUACEL® 
Foam Pro -sidosten etuja 
haavaeritteen hallinnassa 
9 potilaalla.

kliinikoista 
suosittelisi 
AQUACEL® Foam 
Pro -sidoksia 
haavaeritteen 
hallintaan

Arviointipisteet lasketaan käyttäen keskimääräistä pistämäärää, 
jotka on saatu eritteiden hallintaa koskevista arvioinneista, n = 9

88 %

Haavatyypit

• 2. asteen painehaava
• 3. asteen painehaava
• Diabeettiset jalkahaavat
• Palovammat
• Valtimoperäinen haava

Käyttö

• Pysyy ehjänä 
suihkun aikana

• Imee haavaeritteen 
hyvin tai erittäin 
hyvin

• Joustavuus ja 
mukautuvuus

Erittäin 
helppo asettaa 
paikalleen

Hellävarainen 
poisto, ei 
vuoda

Käyttö: 

Poistaminen

100 % 100 % 

100 % 



Näe ero käytännössä:
AQUACEL® Foam Pro käytössä

* Osoitettu in vitro. *Lisätietoja AQUACEL ® Foam Pro -sidoksen 
käytöstä löydät pakkauksessa olevasta käyttöohjeesta.

Auttaa parantamaan 
haavoja ja suojaamaan 

maseraatiolta

Voidaan muotoilla 
leikkaamalla

Kiinnitysaine ei tartu 
käsineisiin tai itseensä

Virus- ja  
bakteerieste*

Suositeltavakäyttöaika 
on enintään 7 päivä

Helppo kiinnittää  
ja irrottaa

Pehmeä,  
hellävarainen,  

joustava ja muotoutuva

Veden-/
suihkunkestävä*

Parempi suoja  
hauraalle ja helposti 
rikkoutuvalle iholle

Tehokas 
kompressiossa*2
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Huomaa ero haavassa:
Äärimmäisen  joustava

Haavaeritteen hallinta
Hoitajat ovat luottaneet Hydrofiber® -teknologiaan jo 25 vuoden 
ajan, sillä se on erittäin imukykyinen ja sitoo haavaeritettä  
haavalta - jopa kompression aikana.1-2
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Estää ihon kunnon heikentymisen
Toisin kuin perinteiset vaahtosidokset, tuotteen ainutlaatuinen 
geeliytymisvaikutus imee kosteuden pystysuoraan haavalta ja 
lukitsee bakteerit ja eritteen kuituihin. Tämä vähentää haavaa 
ympäröivän ihon maseraation riskiä.1-4

Joustava ja mukautuva
AQUACEL® Foam Pro -sidoksen silikonikiinnitteisen 
haavakontaktipinnan ansiosta sidos tarttuu hyvin myös kehon 
haastavimpiin kohtiin.



Kantapääsidos 
19,8 cm x 14 cm  

Perus sakraalisidos  
20 cm x 16,9 cm  

Suuri sakraalisidos
24 cm x 21,5 cm

8cm x 8cm  
 

10 cm x 10 cm 
 

15cm x 15cm 
 

Sidoksen koko Tyynyn koko Pakkauskoko Tuotekoodi

8 cm x 8 cm 5 cm x 5 cm 10 422359

10 cm x 10 cm 6,5 cm x 6,5 cm 10 422357

15 cm x 15 cm 11 cm x 11 cm 10 422358

19,8 cm x 14 cm 14 cm x 8,7 cm 10 422356

20 cm x 16,9 cm 11,4 cm x 13,5 cm 5 421579

24 cm x 21,5 cm 16,4 cm x 13,8 cm 5 421580

Tilauskoodit

AQUACEL® Foam Pro -kokovalikoima on tarkoitettu erityisesti vaikeille 
ihoalueille, joilla tarvitaan tehokkaampaa tarttumispintaa.

Kyynärpää Pohje ja 
polvi
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