
Hajua aiheuttavia molekyylejä imevä antimikrobinen hiilisidos

Sähköstaattisiin voimiin perustuva innovaatio
Zorflex®-teknologian ainutlaatuinen ominaisuus on sen 
luonnollinen antimikrobinen vaikutus. Hiilen 
sähköstaattiset, nk. van der Waalsin voimat vetävät 
bakteereja puoleensa kuin magneetti. Bakteerit 
kiinnittyvät hiilisidokseen, ja sähköstaattiset voimat 
kasvavat niin voimakkaiksi, että bakteerien soluseinät 
rikkoutuvat ja bakteerit kuolevat.4

Hiilisidos sitoo kuolleista bakteereista vapautuvat 
endotoksiinit ja hajua aiheuttavat molekyylit 
mikrohuokosiinsa. 

Zorflex® puhdistaa haavan tehokkaasti ja luo suotuisat 
olosuhteet paranemiselle.  

1. 

2. 

Luonnollinen antimikrobinen vaikutus 
– bakteerit kiinnittyvät sähköstaattisten voimien 
ansiosta hiilikerrokseen ja tuhoutuvat
Sitoo hajua aiheuttavia hiukkasia ja bakteereja

3. Johtava materiaali –  palauttaa epiteelin luonnollisen
jännitteen ja edistää paranemista
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• Diabeettiset jalkahaavat
• Säärihaavat
• Painehaavat
• Leikkaushaavat
• Infektoituneet haavat 
• Pahanlaatuiset haavaumat
• Sieni-infektiot

Antimikrobinen hajua poistava sidos 
Zorflex®-haavasidos nopeuttaa kolmivaiheisen 
prosessin kautta monenlaisten haavojen paranemista.

Navamedic elokuu 2018

Bakteerit kiinnittyvät 
hiilikerrokseen ja 
tuhoutuvat

Haava- 
alue

Sekundaarinen imukerros

Bakteerit

Zorflex®-kerros
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Käyttöalueet

@zorflex

www.zorflex.com

Zorflex®-sidoksen kolmitehoinen vaikutus



Advantages of Zorflex® Availability

Zorflex® wound contact dressings are 
available in the following sizes:

• 5cm x 5cm (2” x 2”)
• 10cm x 10cm (4” x 4”)
• 15cm x 25cm (6” x 10”)
• 20cm x 10cm (8” x 4”)

Zorflex® Plus wound contact dressings are 
available in: 

• 10.5cm x 10.5 cm (4 1/5” x 4 1/5”)
• 20cm x 10cm (8” x 4”)

Now launching

Zorflex® Plus

Ask for details
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Kliininen tutkimusnäyttö
Kliiniset tutkimukset osoittavat Zorflex®-tuotteen tehon haavan paranemisessa, potilaan hyvinvoinnissa ja hoitotuloksissa.

Yhteystiedot

Pakkauskoot
Zorflex®-haavasidoksia on saatavilla kahdessa pakkauskoossa: 
10 kpl Zorflex 10x10 cm (4” x 4”)   
10 kpl Zorflex 10x10 cm (8” x 4”)  

Zorflex®-sidos koostuu 100% aktiivihiilikankaasta. 
CE-merkitty lääkinnällinen laite, luokka IIa.

Haittavaikutukset
Ei sovi käytettäväksi kuiviin haavoihin, koska silloin sidos saattaa kiinnittyä haavaan.

Varotoimet
Käytä steriiliä vettä haavan puhdistamiseen, huuhtelemiseen ja kostuttamiseen. Öljymäisten tuotteiden, paikallisesti 
levitettävien salvojen tai suolaliuoksen käyttö vähentää Zorflex®-sidoksen tehoa. Älä käytä uudelleen. Jos tuotetta 
käytetään uudelleen, saattaa syntyä ristikontaminaatiota ja tuotteen teho saattaa kärsiä. Jos sidos on kiinnittynyt 
haavaan, aloita liottamalla ja varo vaurioittamasta alla olevaa kudosta poistaessasi sidosta.

Luonnollinen kolmitehoinen vaikutus: tuhoaa bakteereja, imee ikäviä hajuja ja edistää paranemista

@zorflex

www.zorflex.com

Zorflex®-sidoksen edut

Puhelin: 
+358 400 463201
infofi@navamedic.com
www.navamedic.com

Navamedic AB
Honkapirtinkuja 1C
21280 Raisio

• Puhdista haava.
• Leikkaa sidos haavaan nähden sopivan kokoiseksi. Sidoksen on hyvä peittää myös ympäröivää ihoa, jos siinä näkyy

merkkejä vettymisestä.
• Aseta Zorflex® haavan pintaan raajan linjan suuntaisesti, ts. käsivarren, jalan tai lihaksen pituussuunnassa. Näin sidos 

ei haittaa liikkumista.  

•
Näin sidoksen poistaminen on helpompaa, eikä haavan paraneminen häiriinny.

• Zorflex® voidaan jättää haavalle jopa seitsemän päivän ajaksi tai kliinisen tarpeen mukaan. Sidoksesta irtoavat langat  

Käyttöohjeet

• Turvallinen ja riskitön antimikrobinen
vaikutus – ei raportoituja haittavaikutuksia

• Ehkäisee pahaa   hajua 

• Ohut sidos, jonka käyttö on helppoa ja kivutonta

• Ei jätä hiilikuituja ihoon
• Voidaan leikata sopivan muotoiseksi ja kokoiseksi

• Zorflex®-haavasidos on helppo kiinnnittää• Myrkytön
• Voidaan jättää haavalle jopa seitsemän päivän ajaksi

• Kiinnitä Zorflex®-sidos paikalleen käyttämällä asianmukaista sekundaarisidosta tai kompressiohoitoa. Voit myös
kiinnittää sen kiinnitysharsolla, teipillä tai siteellä. Mikäli haava on voimakkaasti erittävä, on käytettävä imukykyistä 
sekundaarisidosta. Zorflex® sallii eritteen imeytymisen sekundaarisidokseen, joka voidaan tarpeen tullen vaihtaa 
vahingoittamatta itse sidosta ja ärsyttämättä haavaa.   

•    Mikäli sidos kuivuu tai kiinnittyy haavaan, kostuta sidosta tai liota sidoksella peitettyä kohtaa steriilissä vedessä. 

tai kuidut on helppo nähdä ja poistaa.




