
Innovativ bandage til 
brandsår og donorsteder

Donorsteder: 

Epicite kan med fordel anvendes til donersteder, hvor det appliceres direkte over 
donorstedet, gerne ud over sårkanterne.
Dækkes med 1 lag steril vaselinegaze, gerne udover Epicite og ud på den hele hud.
Dækkes derefter med 1 lag steril gaze og derefter passende sugende, steril forbinding og 
fiksering.

Hvis bandagen er gennemvædet efter 2 dage, skiftes denne helt i bund.
Skift dernæst efter gældende retningslinier. Hvis såret heler uden komplikationer, kan 
sekundærbandagen fjernes, og Epicite forbliver liggende på såret, og danner en skorpe.
Fjernes efterhånden som den løsnes, i takt med at huden heler.

epicitehydro findes i følgende størrelser:

Størrelse i cm Vare nr. Antal pr. æske

10 x10 800003-M02B 10

15 x 20 800003-M06B 10

20 x 20 800003-MO9A 5

Facemask 800003-MO10A 5

For  mere information  
om Epicite Hydro: 

QRSKIN GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 15
D-97076 Würzburg
Phone +49 931 7809 9640
Info@QRSkin.com
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Epicite er helt unik i sin opbygning og funktion 
Epicite er produceret af bioteknologisk organisk cellulose. 

Produktets ultrafine fiberstruktur gør det muligt at indeholde ekstremt meget fugt, og består 
således af over 95% isotonisk NaCl.  

Cellulosestrukturen bidrager til en langsom og kontinuerlig afgivelse af fugt til såret. 

Epicite er semi-transparent og tillader sårinspektion uden fjernelse af produktet. 

Epicite er meget blød, fleksibel og stærk i strukturen. Kan således applikeres på selv meget svært 
bandagerbare steder, eksempelvis ører, hals og ansigt. 

Er produceret i Tyskland under meget kontrollerede forhold, og er af ekstrem høj kvalitet. 

Epicite har ingen kendte bivirkninger, da det udelukkende består af NaCl og organisk cellulose.                     
Det indeholder ingen tilsætnings- eller animalske stoffer.

Epicite er specielt velegnet til

2. gradsfor-
brændinger

DonorstederBrandsår Overfladiske 
og dybe

Epicite kombinerer flere funktioner i blot ét produkt
 
Ideel hydrobalance
• Epicite skaber en fugtig, kølende barriere, der kontinuerligt og afbalanceret afgiver fugt til 

såret / hudområdet.

• Indenfor 30 min efter applicering vil fugten penetreres ned i det dybereliggende væv under 
såret og skabe en positiv effekt på inflammationen i vævet, hvilket fremmer sårhelingen.

• Epicite har samtidig evnen til at absorbere såreksudat, kan fordampe væsken, og skaber et 
optimalt fugtigt sårmiljø. 

Smertelindrende og beskyttende
• Virker smertelindrende straks efter applicering. 

• Epicite hæfter ikke til sårbunden, og nydannet væv gror ikke ind i bandagen. 

• Fjernelse af den fugtige bandage er atraumatisk og smertefri.

• Væskebarrieren i Epicite danner en naturlig barriere for udefrakommende bakterier.

• Er meget behagelig for patienten at bære og sikrer bevægelighed over muskler og led.  
Ingen friktion mellem bandage og sår ved bevægelse.

Enkel i brug – flere applikationsmuligheder
• Enkel at bruge – appliceres direkte på det skadede område.

• Den unikke homogene struktur former sig unikt efter kroppens konturer og kan klippes til.

• Kan kombineres med flydende antimikrobielle og antibiotiske  
produkter direkte på bandagen uden at fjerne det fra såret.

• Kan applikeres alene eller dækkes med passende  
sekundær bandage.

• Er cost-effective – mindre tid til bandagering  
– hurtigere sårheling.

Unik ansigtsmaske
• Epicite findes i 3 størrelser samt en unik ansigtsmaske,  

der er lige til at anvende.

Flere behandlingsmuligheder

Akut behandling af brandsår:
Kan anvendes som 1. behandling ved brandsår pga den kølende effekt, hvor Epicite dækker 
det forbrændte område uden sekundær forbinding. Fordampningen skaber den kølende og 
smertelindrende effekt.

Initial behandling af brandsår:
Kan anvendes som initial behandling af brandsår, efter grundig oprensning af det skadede 
område. Appliceres med 1-2 cm overlap over hele det skadede område og lades urørt i 24-48 
timer. 

Behandlingen med Epicite vil begrænse ødemet og stasen i og omkring det skadede område ved 
kontinuerligt at tilføre fugt til området og det dybereliggende væv. Dette vil fremme helingen og 
fungere som et beskyttende lag / hud, samt forhindre yderligere skade i det omkringliggende 
væv. (Afterburn)

Kan efter behov dækkes med passende sekundær bandage, alt efter om man ønsker at bibeholde 
det fugtige miljø. Dækkes i så fald med 1 lag steril vaselinegaze og steril sugende yderforbinding.

Kan også lades utildækket alt efter mængden af sårsekret, og behandlingsregime. 

Selektiv behandling af brandsår:
Efter den initiale behandling tilrettelægges behandlingen selektivt efter omfanget/dybden af 
skaden. Epicite er specielt velegnet til overfladiske og dybe 2. grads forbrændinger.

Kan forblive på 5-7 dage, og fjernes i fugtig tilstand smertefrit uden at traumatisere nydannet 
væv.

Hvis Epicite tørrer ud (ikke helt tørt) kan det rehydreres med NaCl før fjernelse.

Hvis man lader det tørre helt ud, fjernes bandagen som en skorpe i takt med at huden er re-
epitaliseret, og forbindingen løsner sig af sig selv.
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