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Kontraindikasjoner og forsiktighetsregler
ALLEVYN Life skal ikke brukes sammen med oksidasjonsmidler som 
hypoklorittoppløsninger (for eksempel EUSOL) eller hydrogenperoksid 
da disse kan bryte ned det absorberende polyuretanlaget i bandasjen. 
Dersom rødhet eller sensibilisering oppstår, skal bruk av bandasjen 
opphøre. Ikke klipp i bandasjen da komponenter i bandasjen kan 
kontaminere såret og forsinke tilhelingen. 
ALLEVYN Life må ikke brukes som trykkavlastning alene, men bør alltid 
brukes i kombinasjon med annet trykkavlastende utstyr. ALLEVYN Life 
er et engangsprodukt. Dersom ett og samme produkt brukes på mer 
enn en pasient, kan krysskontaminasjon eller infeksjon oppstå. Åpnet 
embalasje bryter den sterile barrieren, derfor skal ubrukte bandasjer i 
brutt emballasje ikke spares for bruk på et senere tidspunkt. Toppfilmen 
på bandasjen er vanntett, men utvis varsomhet ved dusjing når helen 
er bandasjert, slik at bandasjen ikke gjennomfuktes.

Fjerning
ALLEVYN Life fjernes ved å løfte i en flik av bandasjen, og så trekkes 
bandasjen langsomt bakover til bandasjen er fjernet helt fra såret.
Sakralbandasjen bør fjernes fra toppen og ned mot anus for å redusere 
risikoen for kontaminering.

ALLEVYN™ Life er en flerlagsbandasje med hydrocellulært skum, høyabsorberende 
sårpute. Utviklet for sårpasienter og deres hverdagsliv med kroniske sår
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•	 Unik firkløverform med bred klebekant som er utviklet for å kunne tilpasses kroppens komturer og fikseres på en sikker måte. 
Bandasjen kan sitte på under dusjing2-4

•	 Diskresjonslaget reduserer synligheten av sårvæske gjennom bandasjen (in-vitro)5, og pasienten kan føle seg trygg og sikker på 
at bandasjen ikke tiltrekker seg negativ oppmerksomhet 

•	 Fremragende evne til å holde på væske under trykk (in-vitro)6

•	 Gir pasienten trygghet ved å forhindre lekkasje (in-vitro)6

•	 Luktabsorberende ved test (in-vitro) på representative luktforbindelser7

•	 ALLEVYN Life’s flerlagsbandasje virker støtdempende og hjelper til med å fordele trykket (in-vitro)8

•	 Sårkontaktlag i silikon reduserer smerte og ubehag ved fjerning av bandasjen9 og gjør det mulig å løfte og reaplikere bandasjen10

•	 Skifteindikator hjelper til å unngå unødvendige bandasjeskift

For patients. For budgets. For today.™

Artikkel Beskrivelsee Antall pr. 
salgsenhet

66801067 10.3cm x 10.3cm (93cm2) 10

66801068 12.9cm x 12.9cm (146cm2) 10

66801069 15.4cm x 15.4cm (211cm2) 10

66801070 21cm x 21cm (392cm2) 10

66801304 Heel 25cm x 25.2cm 5

66801306 Sacrum 17.2cm x 17.5cm (235cm2) 10

66801307 Sacrum 21.6cm x 23cm (386cm2) 10

Bestillingsinformasjon

ALLEVYN - People first, outcomes follow

Indikasjoner
ALLEVYN Life er en sekundær bandasje for behandling av overfladiske, 
granulerende sår, kroniske og akutte væskende sår, full- og delhudssår 
som trykksår, leggsår, diabetiske fotsår, maligne sår, kirurgiske sår, 
første- og annengrads forbrenninger, donorsteder, hudrifter og onkolo-
giske sår. ALLEVYN Life kan brukes på infiserte sår, dersom produktet 
brukes etter lokal klinisk protokoll.

Applikering
Rengjør huden i henhold til normal prosedyre.Velg passende 
bandasjestørrelse. Forbered og rengjør omkringliggende hud ved å 
fjerne overføldig fuktighet. Kraftig hårvekst bør fjernes for å sikre at 
bandasjen fester tett til såret. Fjern ett av dekkpapirene fra ALLEVYN 
Life og påfør den klebende siden mot huden. Glatt ut bandasjen over 
såret og sikre at den ikke har folder. Fjern resterende dekkpapir og glatt 
ut over resten av såret uten å strekke i bandasjen. Sårputen alene skal 
dekke over hele sårets overflate. ALLEVYN Life er velegnet til anatomisk 
vanskelige områder som albuer. Bandasjens hjørnefliker kan overlappe 
ved applikering, men sørg for at bandasjen ikke strekkes eller brettes.

I den innledende fasen av sårbehandlingen, bør ALLEVYN Life  
inspiseres i henhold til lokal klinisk protokoll.
Brukes produktet på infiserte sår, bør såret inspiseres og behandles i 
henhold til kliniske retningslinjer. Bandasjen kan ligge på såret i opptil 7 
dager, med unntak av i sacrum-området hvor bandasjen kan sitte på i 
opptil 5 dager, avhengig av sårets tilstand og den omkringliggende hud, 
eller inntil sårvæsken dekker mer enn 50% av sårputen utenfor den 
sentrale kjernen.
De ovennevnte veiledningene for bandasjeskift og beslutningen om å 
skifte bandasje, bør vurderes klinisk og i henhold til lokale retningslinjer.

De ovennevnte veiledningene for bandasjeskift og beslutningen om å skifte bandasje, bør vurderes klinisk 
og i henhold til lokale retningslinjer. 

Ingen sårvæske på 
ytterkanten – bandasjen 
kan bli sittende uten at 
eksudat kan sees igjennom

Sårvæsken dekker 50%  
av ytterkanten –  
overvei bandasjeskift

Sårvæsken dekker 75%  
av ytterkanten –  
bandasjen skal skiftes
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