
• Exufiber® Ag+ on PVA-kuitusidos 
(polyvinyylialkoholi), joka geeliytyy ollessaan 
kosketuksissa haavaeritteen kanssa, joten sidos 
mukautuu pehmeästi haavapohjaan1-4, 11 

• Korkea vetolujuus mahdollistaa sidoksen 
poistamisen yhtenä kappaleena1,4-6

• Imee ja lukitsee haavaeritettä, verta ja 
bakteereja1-4,12-14

• Korkea eritteen lukitsemiskyky pienentää   
ohivuotojen ja maseraation riskiä1-4,12-18 

• Hopea ionien hallittu vapautuminen, haavaeritteen 
kosteuden myötä, inaktivoi haavaan liittyviä 
patogeenejä, kuten bakteerit, sienet ja               
homeet, kuten on osoitettu (in vitro) 8,9,19-21

• Vähentämällä mikrobien määrää Exufiber Ag + voi 
estää biofilmin uudelleen muodostumisen * (in vivo)8,9

Pysyy ehjänä  . Lukitsee eritteen   .  
Ennaltaehkäisee biofilmin 
uudelleen muodostumista  .

 Hydrolock® -teknologian ja hopean yhdistelmä

Suuri lukitsemiskyky
• Vähentää ohivuotojen riskiä1-4,12-18

• Vähentää maseraation riskiä1-4,15,16

• Imee ja lukitsee haavaeritettä, 
bakteereja ja verta1-4,12-14

PVA- eli polyvinyylialkoholisidos 
patentoidulla Hydrolock®-teknologialla
• Erittäin imukykyinen, vähentää ohivuotojen 

riskiä1,2,4,12,17,18

• Pehmeä ja mukautuva, joten se on helppo asettaa1,11

• Lukitsee haavaeritteen ja pienentää ohivuotojen ja 
maseraation riskiä1-4,12-18

Jatkuva antimikrobinen vaikutus 
hopeasulfaatin avulla
• Tappaa laajan kirjon patogeenejä  

(in vitro)19-21

• Säilyttää antimikrobisen vaikutuksensa 
jopa seitsemän päivää (in vitro)19-21

Korkea vetolujuus
• Helppo poistaa yhtenä kappaleena1,4-6

• Vähentää riskiä siitä, että haavaan jää jäämiä tai 
kuituja1,4-7

1-4 1-4,7

* Exufiber Ag + -sidosta suositellaan osana biofilmin hallintaa kansainvälisten ohjeiden mukaisesti (esim. puhdistaminen ja uudelleenarviointi) 10

8,9



Lukitsee haavaeritteen ja vähentää 
ohivuotojen ja maseraation riskiä1-4,12-18

Exufiber® Ag+ on erittäin imukykyinen jopa kompressiosidoksissa6.  
Exufiber® valmistetaan hyödyntäen Hydrolock®-teknologiaa, joka imee ja 
lukitsee haavaeritettä, bakteereja ja verta, mikä vähentää  ohivuotojen 
ja maseraation riskiä1-4,12-18. 

Pysyy ehjänä ja on helppo poistaa 
siististi yhtenä kappaleena1,4-7

Hydrolock®-teknologian avulla Exufiber®-sidokset pysyvät ehjänä 
märkänäkin eikä niitä tarvitsee vahvistaa. Ne on helppo poistaa yhtenä 
kappaleena sidosten vaihdon yhteydessä1-4,-7.

Vähentämällä mikrobien määrää 
Exufiber Ag + voi estää biofilmin 
uudelleen muodostumisen * (in vivo)8,9

Hopea ionien hallittu vapautuminen, haavaeritteen kosteuden myötä, 
inaktivoi haavaan liittyviä patogeenejä, kuten bakteerit, sienet ja 
homeet, kuten on osoitettu (in vitro) 8,9,19-21. Tappaa laajan kirjon 
patogeenejä19,20,21

Huomautukset
Kaikki haavat tulee tarkistaa säännöllisesti. Exufiber Ag+ voidaan jättää 
paikalleen jopa 7 päiväksi riippuen haavan ja haavaympäristön kunnosta 
tai paikallisten hoito-ohjeiden mukaan. 1,7,19,22-24

Jos sidos kuivuu ja sitä on vaikea poistaa, se on kostutettava kliinisen 
käytännön mukaisesti. Sidoksen annetaan kostua, kunnes se irtoaa 
helposti. Exufiber® Ag+ -sidoksen geeliytyminen voi kestää useita 
minuutteja. Poista sidos hellävaraisen puhdistuksen tai huuhtelun avulla.
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 Exufiber® Ag+ -sidoksen käyttäminen

 Tuotevalikoima (steriilisti yksittäispakattu)

1.  Puhdista haava keittosuolalla 
tai vedellä kliinisen käytännön 
mukaisesti. 
Kuivaa ympäröivä iho 
huolellisesti. 
Poista aseptisesti 
pakkauksesta.

2.  Aseta kuiva Exufiber® Ag+ 
-sidos haavalle.  Jos haava on 
syvä tai onkalomainen, täytä 
haava väljästi, jotta sidoksella 
on tilaa laajentua.  Varmista, 
että sidos peittää pinnalliset 
haavat kokonaan.Sidoksen 
tulee ulottua pienissä 
kokoluokissa vähintään 
1–2cm ja isoissa kokoluokissa 
vähintään 5cm haavan 
reunojen yli kuivalle iholle. 
Sidos kutistuu, kun se imee 
itseensä haavaeritettä ja 

alkaa geeliytyä.

.3.    Kiinnitä sopivalla 
sekundäärisellä sidoksella. 
Exufiber® Ag+ -sidoksen 
käyttö voidaan yhdistää 
kompressiohoitoon

Tuotenumero Sidoksen koko (cm) 
Kpl/
osastopakk.

Kpl/
kuljetuspakk.

603401 5 x 5 10 40

603402 10 x 10 10 60

603403 15 x15 10 60

603404 4,5 x10 10 40

603405 4,5 x 20 10 50

603406 4,5 x 30 10 60

603407 20 x 30 5 20

603400 2 x 45 5 20

Huomautus: Kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikissa maissa. Paikallinen Mölnlycken edustaja osaa kertoa, mitkä tuotteet 
ovat saatavilla maassasi.

 Käyttöalueet
Exufiber Ag+ on tarkoitettu kohtalaisesti tai runsaasti erittävien 
haavojen hoitoon, kuten: 

• Säärihaavat
• Diabeetikon jalkahaavat


