Epicite

hydro

HYDROAKTIV BANDAGE TIL BRANDSÅR & DONORSTEDER

HURTIGERE HELING • HØJ PATIENTKOMFORT

Epicitehydro - den næste generation af hydroaktiv sårbandage
•
•
•
•
•

Ideel hydro-balance
Blød, formbar og fleksibel
Beskyttende væskebarriere
Hud- og vævsvenlig
Atraumatisk fjernelse

•
•
•
•
•

Fremmer heling
Smertelindrende
Reducerer infektionsrisiko
Minimerer ardannelse
Høj patientkomfort

Epicites unikke
struktur afgiver
kontinuerligt fugt til
huden

Epicite skaber et
afbalanceret fugtigt
sårmiljø og en fugtig
overflade

Tillader fugt at
trænge dybt ned i
vævet

Absorberer eksudat
og affaldsstoffer

Epicitehydro indikationer:

1. grads
forbrænding

2. grads
overfladisk/dyb
forbrænding

ENKEL I BRUG • OMKOSTNINGS-EFFEKTIV

Abrasio og
donorsted

Unik konstruktion & funktion
Epicitehydro er en innovativ hydroaktiv sårbandage produceret af bioteknologisk
organisk cellulose. Den ultrafine fiberstruktur sikrer et ekstremt højt vandindhold,
således består Epicitehydro af >95% isotonisk NaCl og har en pH-værdi på 7.
Den unikke og stærke cellulosestruktur understøtter en afbalanceret rehydrering af
vævet ved langvarig kontinuerlig afgivelse af fugt til sår/hudområde.
Dokumenteret hud- og vævsvenlighed.

Smertelindrende • beskyttende • helende
Straks efter applicering sikrer fordampning fra bandagen en kølende og smertelindrende effekt. Ved behov kan Epicitehydro genfugtes med NaCl, mens den
forbliver på patienten.
Fugten fra bandagen diffunderer ned i det dybereliggende væv under sår/skade,
således reduceres mikroødem, stase og inflammation, og heling fremmes.
Den beskyttende væskebarriere i Epicitehydro hindrer udefrakommende
kontaminering, hvorved infektionsrisiko reduceres.
Foruden at tilføre fugt har bandagen også absorptionsevne ift håndtering af
sårekssudat. Således sikres et optimalt fugtigt sårmiljø, hvilket ligeledes bidrager
til hurtigere heling.

Stærk • fleksibel • enkel i brug
Den ensartede, bløde struktur gør, at bandagen former sig efter konturerne og
derfor også er velegnet til applicering på svært bandagerbare steder, fx ansigt,
ører og hals. Kan klippes til efter behov.
Epicitehydro anvendes alene eller dækkes med sekundær bandage.
Bandagen sikrer bevægelighed over muskler og led; ingen friktion mellem
bandage og sår ved bevægelse. Hæfter ikke til såret og nydannet væv gror ikke
ind i bandagen.
Semitransparent, hvilket tillader sårinspektion uden at fjerne bandagen.
Epicitehydro danner skorpe i takt med epitelisering og kan således gradvist
fjernes/klippes atraumatisk. Ved fjernelse i fugtig tilstand sker dette ligeledes
atraumatisk og smertefrit.
Ved behov kan Epicitehydro kombineres med flydende antimikrobielle og
antibiotiske produkter, både før og under brug.

Behandlingsguide Brandsår
1.

Åben den sterile indpakning, tag Epicitehydro ud og fjern den beskyttende folie
fra begge sider af produktet. Er ens på begge sider, kan ikke vendes forkert.
2. Applicér direkte på brandskade, overlap med 2-3 cm til intakt hud.

Akut behandling

Anvendes som 1. behandling ved brandsår pga den kølende effekt, hvor bandagen
dækker det forbrændte område uden sekundær forbinding. Fordampning sikrer
kølende og smertelindrende effekt.
Ved behov kan Epicitehydro under brug genfugtes med NaCl.

Initial behandling
•
•
•

Efter grundig rensning af brandskade appliceres Epicitehydro med 2-3 cm
overlap til intakt hud og lades urørt i 24-48 timer.
Fungerer som beskyttende lag og forhindrer yderligere skade i det
omkringliggende væv.
Ved ønske om at bibeholde fugtigt miljø kan Epicitehydro efter behov dækkes
med steril paraffin gaze, evt steril sugende yderforbinding samt åndbar
fiksering.

Epicitehydro kan lades utildækket afhængig af sekretionsgrad samt behandlingsregime.
Efter initial behandling tilrettelægges behandlingen individuelt, afhængig af
skadens omfang/dybde.

Ved dybe 2. grads forbrændinger, kraftigt væskende sår, anbefales det at skifte
Epicitehydro hver 2. til 3. dag, indtil bandagen kan tørre ud i takt med epitelisering.
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2

3

Ny dansk Vejledning for ansigtsforbrændinger
Epicitehydro anbefales til behandling af ansigtsforbrændinger.
Vejledning og Instruks (VIP)
Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling
Rigshospitalet, juni 2020.
Find den her: http://www.VIP.regionh.dk
Søg «PBB sygepleje ansigtsforbrændinger»

Behandlingsguide abrasio og donorsteder
1.
2.
3.
4.
5.

Åben den sterile indpakning, tag Epicitehydro ud og fjern den beskyttende folie
fra begge sider af produktet. Er ens på begge sider, kan ikke vendes forkert.
Applicér direkte over abrasio/donorsted, overlap med 2-3 cm ud over sårkant.
Kan ved behov fikseres med agraffer eller suturer.
Tildæk med 1 lag steril paraffin gaze, gerne ud på intakt hud.
Applicér 1 lag steril gaze samt passende steril, sugende forbinding.
Fiksér med tape, tubegaze/net el.lign. – film frarådes.

Er forbindingen gennemvædet efter 2 dage, skiftes helt i bund.
Skift herefter efter gældende retningslinjer.
Ved ukompliceret forløb kan sekundærbandagen fjernes, mens Epicitehydro forbliver
på abrasio/donorsted, hvor det danner skorpe. Klippes/fjernes gradvist i takt med
heling.

Epicitehydro bør skiftes ved observation af følgende:
•
•
•

Infektionstegn
Lugt og/eller ændring i sårets/bandagens farve
Stagnerende heling

Læs i øvrigt Instruktionen i pakken, før du anvender Epicitehydro.

Vare nr.

Størrelse

Antal/æske

800003-M02B

10 x 10

10 stk

800003-M06B

15 x 20

10 stk

800003-M09A

20 x 20

5 stk

800003-M010A

Facemask

5 stk

Består udelukkende af NaCl og organisk cellulose.
Ingen tilsætnings- eller animalske stoffer.
Ingen kendte bivirkninger.
Produceres under meget kontrollerede forhold og er af ekstrem høj kvalitet.
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