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Askina® Sorb 
Askina® Foam
Askina® SilNet Plus 
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FOREKOMST

1,5 to 2 millioner 
sår innenfor EU (1)

Managing chronic wounds is very challenging for all hospital and community nurses, there is potential for better patient 
management and better wound care, such as e�ective diagnosis and treatment and e�ective prevention of wound 
complications that can help minimisetreatment costs, so there is more time to care for the patient !

Økende forekomst
Innenfor EU vil befolknings-
gruppen 65 år og eldre øke 
med 25,5 millioner innen 

2025, noe som utgjør 13 % 
sammenlignet med en 

generell befolkningsvekst på 
bare 1 %

Infographics on exudate manageme – More Time to Care
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KRONISKE SÅR

Opp mot 85 % av 
kroniske sår blir stelt og 
behandlet i kommune-

helsetjenesten (2)

Pasientens behov ved 
hjemmebehandling

Enhver pasient med et 
leggsår trenger holistisk 
vurdering og tilrettelagt 

behandling av sine sår, utført 
av en kompetent behandler

SMERTE SYKEPLEIETID KONSEKVENSER

50 % av pasienter 
med kroniske sår (3)

3 % av de totale helse-
kostnadene (5)

Opp mot 50 % av 
tidsbruken i kommune-

helsetjenesten (4)

Smertefulle sår
Smerte relatert til sår og 
sårstell er en faktor hos 
nesten halvparten av 

pasientene

Sykepleietid
Nesten halvparten av syke-
pleieres tid med pasientene 

brukes til sårbehandling

Konsekvenser
Kroniske sår gir smerte, tap 

av funksjon og mobilitet. Økt 
forekomst av depresjon, 
ubehag og stress, skam-

følelse og sosial isolasjon har 
også en rekke målbare 

negative konsekvenser for 
pasient og pårørende.
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 Behandling og pleie
Stell og behandling av kroniske sår er 
utfordrende for sykepleiere som arbeider i og 
utenfor sykehus. Det finnes potensial for både 
bedre pasientbehandling og bedre sårbehandling 
dersom effektiv og korrekt diagnostisering blir 
gjennomført.
På samme måte vil effektiv behandling og 
forebygging av komplikasjoner gi raskere 
sårtilheling og bedre livskvalitet for pasientene.
Ved å minimere kostnadsbruk og ikke minst 
tidsbruk, vil det være med tid til omsorg for den 
enkelte pasient.     



Prontosan® - sårbunnsoptimalisering tatt på alvor
Bare et rent sår kan gro

FORDELER:INDIKASJONER

  Rengjøring og forebygging av biofilmdannelse (1) (2)

  Bidrar til å forebygge infeksjoner (3)

 Forbedret pasientbehandling, inkludert redusert tilhelingstid (4)

 Velkjente og dokumenterte innholdsstoffer med lavt  
 irritasjons- og allergipotensial(5)

 Produkter med skrukork kan benyttes i inntil 8 uker etter  
 anbrudd

Prontosan® Sårskyllevæske og Prontosan® Gel / Gel X er 
indikert for rengjøring og fukting av akutte, kroniske infiserte 
sår, 1. og 2. grads brannskader (3. grad for Prontosan Gel X)

Prontosan® hindrer dannelse av biofilm.

Prontosan® Sårskyllevæske er også ideell for skånsom 
løsning av bandasjer som henger fast i såret og i kombinasjon 
med NPWT (sårbehandling under negativt trykk)

Prontosan® Gel and Gel X gir en effektiv barriere mot 
mikrobiell kolonisering av sår mellom sårskift og bidrar også til 
ytterligere opprensing av sårbunnen.

INDIKASJON

Prontosan® Debridement Pad er designet for å virke effektivt 
sammen med sårbunnsoptimalisering der Prontosan® 
Sårskyllevæske blir benyttet. Prontosan® Debridement 
Pad rengjør sår for belegg og debris samtidig som den 
absorberer sårvæske og slough. Hel hud og nydannet vev 
blir ivaretatt. Prontosan® Debridement Pad bidrar til god 
mekanisk rengjøring, selv ved nekrotisk belegg dersom dette 
er forbehandlet med autolytisk behandling.

FORDELER

  God rengjøring og skånsom, myk debridering grunnet 
mikrofiberstruktur
  Unik dråpeform muliggjør debridering av både større 
flater og vanskelig tilgjengelige sårområder, som mellom 
tær, i kaviteter og fistelganger
  Innpakning muliggjør aseptisk fukting av pad i ulike 
omgivelser
  Debriderende lag av polyester og polypropylen mikrofiber 
støttet av et absorberende lag av polypropylen.

Prontosan® Debridement Pad  
er et sterilt engangsprodukt

Prontosan® Sårskyllevæske og Gel

Prontosan® Debridement Pad

Askina® Sorb
Høyabsorberende alginatbandasje 

Askina® Sorb er velegnet til behandling av moderat til 
kraftig væskende sår, som for eksempel trykksår, venøse 
og arterielle leggsår, diabetiske fotsår, traumatiske sår og 
andre hudlesjoner.

FORDELER

  Høy absorbsjonskapasitet
  Omdannes til en myk gel som kan fjernes i ett stykke
  Vertikal absorbsjon
  Holder væske bundet i gel
  Minimal maserasjon
  Brukervennlig utforming og håndtering

INDIKASJON

M
O

IST FIBRIN

BRUKSMÅTER

1   2   Eksempel på bruk av Askina® Sorb Flat Rope i kraftig 
væskende, dypt sår. Bandasjen plasseres direkte inn i 
kaviteten, som fylles moderat (det skal ikke pakkes/fylles 
for mye)

3  Askina® Sorb fjernes i ett stykke uten å etterlate rester i  
 såret.
4   Strukturen i en caliumalginat – CMC bandasje

1

3

2

4

1. Efficacy of various wound irrigation solutions against biofilms. Seipp HM, Hofmann S, Hack A, Skowronsky A, Hauri A., ZfW 2005;4(5):160-163.
2.  Davis SC, Harding A, Gil J, Parajon F, Valdes J, Solis M & Higa A “Effectiveness of a polyhexanide irrigation solution on methicillin-resistant Staphylococcus aureus biofilms in a porcine wound model” in 

International Wound Journal ISSN 1742-4801, 2017, 1-8, © 2017 Medicalhelplines.com Inc and John Wiley & Sons Ltd doi: 10.1111/iwj.12734.
3. Moore, M 0.1% Polyhexanide-Betaine Solution as an Adjuvant in a Case-Series of Chronic Wounds, Surg Technology International, 2016.
4.  Bellingeri, A. et al. “Effect Of A Wound Cleansing Solution On Wound Bed Preparation And Inflammation In Chronic Wounds: A Single-Blind RCT”. Journal of Wound Care 25.3 (2016): 160-168. Web.
5.  Evaluation of the efficacy and tolerability of a solution containing propyl betaine and polihexanide. Romanelli M, Dini V, Barbanera S, Bertone MS. Skin Pharmacol Physiol 2010;23 (Suppl 1):41-44.

Askina® Sorb er en steril primærbandasje laget av fiber som inneholder 85 % calciumalginat og 15 % CMC 
(carboxymethylcellulose)

Når Askina® Sorb kommer i kontakt med sårvæske, blir alginat – CMC fibrene hurtig omdannet til en myk gel på 
grunn av ionebytte mellom calciumioner fra bandasjen og saltioner fra sårsekretet. Gelen som dannes bidrar til et 
sårmiljø for naturlig tilheling.



Askina® Foam I Askina® Trachea
Hydrofile skumbandasjer

INDIKASJON

INDIKASJON

FORDELER

   Væskehåndteringsegenskaper
   Opprettholder et fuktig sårmiljø

Askina® Foam er velegnet for bruk ved moderat væskende sår, 
av del- og helhudstykkelse
 Trykksår
 Venøse og arterielle leggsår
 Diabetiske fotsår
 1. og 2. grads brannskader

Askina® Trachea er en absorberende skumbandasje spesielt 
tilpasset trakeostomi og sårdren.

1. Instruction for use: Askina® Foam, Askina®  Trachea, Askina®  Heel

Askina® Foam er en tolags, ikke-heftende skumbandasje, som 
består av mykt, pustende, hydrofilt polyuretanskum belagt 
med en tynn, transparent polyuretanfilm

   God væskekapasitet, vann- og bakterietett

     Beskytter hudens barrierefunksjon

    Kan brukes i kombinasjon med kompresjonsbehandling (venøse 
leggsår) (1)

Askina® Heel
Hydrofil skumbandasje
Anatomisk utformet hælbandasje

FORDELER

SLIK BRUKES DEN

   Klar til bruk
    Anatomisk design som beskytter ankelknoken
    Trykkavlastende skum, beskytter mot trykksår grad 1 (1)

    Gir god beskyttelse mot friksjon og skjærende krefter  

1   Fest de selvheftende borrelåsene på hver side av  Askina® 
Heel

2   Plasser bandasjen på hælen og bruk det medfølgende 
skumbåndet til å feste

3   Plasser Askina® Heel slik at også ankelen er dekket
4   Skumbandasjen kan også fikseres med en 

kompresjonsstrømpe

Askina® Heel er en anatomisk utformet tolags ikke-heftende 
skumbandasje med festesystem av skumbånd og selvklebende 
borrelås.during movement.

   Grad I-IV trykksår
   Kirurgiske insisjoner
   1. og 2. grads brannskader 

1

3

2

4

Askina® Trachea er en steril, hydrofil skumbandasje med et 
polyuretan sårkontaktlag, som er ferdig utstanset ment til å 
passe trakeostomitube og dren. 

 

Askina® Trachea

Askina® Foam



Askina® SilNet Plus
Silikon sårkontaktbandasje

FORDELER

   Forebygger at bandasjemateriell fester seg på såroverflaten 
   Minimaliserer skade på nydannede celler og hel hud
   Reduserer smerte under sårskift
   Velegnet i kombinasjon med kompresjonsbehandling
   Lang brukstid
   I forbindelse med/sammen med NPWT 

INDIKASJON

Askina® SilNet Plus er indikert for ikke- til kraftig 
væskende, akutte og kroniske sår når den brukes i 
kombinasjon med velegnet sekundær-/ytterbandasje.

   Trykksår
   Venøse og arterielle sår
   Hudrifter
   Kirurgiske insisjoner 
   2. grads brannskader
  Delhudsgraft

Perforerte hull som lar sårsekret passere gjennom til 
sekundær/absorberende bandasje:
   Muliggjør uforstyrret tilheling av såret
   Forenkler bytte av sekundær-/ytterbandasje

   Tosidig mykt silikonlag for beskyttelse av sårbunnen.

NB:

    Askina® SilNet Plus er tilgjengelig i 
ulike størrelser

Susi curette
Til engangsbruk

FK850SU SUSI Curette

Beskrivelse skarp, skje 7 mm 
oval skje 9 x 6 mm

Dimensjon 215 mm, 8 ½’’
Salgsenhet 20 stk, steril, enkeltpakket i eske

Susi pinsett
Til engangsbruk

BD512SU SUSI pinsett

Navn SUSI® Tissue Forceps
Beskrivelse ADSON, 1 x 2 teeth, fine
Dimensjon 120 mm



FORDELER

Det ikke-heftende silikonlaget gir flere fordeler:
   Skånsom og sikker plassering
   Minimert traume under sårskift (1)

   God formbarhet og feste på sår og hudområder, som er 
vanskelige å bandasjere
   Kan klippes for individuell tilpasning
   Komfortabelt for pasient (2)

INDIKASJONER (1)

Askina® Dressil, Askina® Dressil Border, Askina® Dressil 
Heel, og Askina® Dressil Sacrum er velegnet til behandling 
av moderat væskende sår, del- til helhudssår, som for 
eksempel:
   Trykksår
   Venøse leggsår
   Arterielle leggsår
   Diabetiske fotsår
   1. og 2. grads brannskader
 Donorsteder
   Hudrifter/hudflenger

1. Thomas S Atraumatic dressings. WorldWideWounds, 2003
2. Meuleneire F, Rücknagel H Soft Silicone Made Easy, Wounds International, May 2013
3. Instruction for use: Askina® Dressil, Askina® Dressil Border, Askina® Dressil Heel, Askina® Dressil Sacrum

EKSEMPEL PÅ BRUK

Askina® DresSil kan brukes under/i kombinasjon med 
kompresjonsbehandling (3)

Askina® DresSil  
Skumbandasje med silikon

FORDELER

FORDELER 

  Spesielt utviklet for områder som er vanskelige å 
bandasjere eller bevegelige områder (knær, albuer, 
hudfolder)

 Spesiallaget til bruk på små, diabetiske fotsår
 Rund øy av skummateriale
  Velegnet for små, dype sår (diabetiske fotsår)

Askina® DresSil Border har den samme 
oppbyggingen som Askina® DresSil, og har 
dessuten en 1,5 cm bred klebekant. 

MERK

    Askina® DresSil Border tåler at 
pasienten tar en dusj

Askina® DresSil Border
Skumbandasje med silikon klebelag og klebekant av silikon

Askina® DresSil er en selvklebende skumbandasje med et mykt 
silikon heftelag på en side og en polyuretan, vanntett folie som 
tillater fordampning på den andre. Den kombinerer skummets 
absorbsjonskapasitet med skånsom, hudvennlig silikon kontaktlag.

OPPBYGNING

1   Beskyttende polyuretanfilm •  svært gode pusteegenskaper
2   Hydrofilt skumlag •   mykt og formbart
3    Silikon klebelag •  gir trygt feste til omkringliggende hud og atraumatiske sårskift
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Askina® DresSil Sacrum  
Skumbandasje med silikon klebelag og klebekant

FORDELER

   Skånsom og sikker plassering
   Minimert traume under sårskift (1)

    God formbarhet og feste på sår og hudområder som er 
vanskelige å bandasjere
   Trykksår
   Hudavskrap og hudflenger
   Komfortabelt for pasient(2)    ??

MERK

    Hyppighet på sårskift tilpasses sårets tilstand og 
omfanget av sårsekresjon 

Askina® DresSil Sacrum er dekket med mykt 
silikonlag for optimal plassering

1. Thomas S Atraumatic dressings. WorldWideWounds, 2003

Askina® DresSil Heel  
Anatomisk formet skumbandasje med silikon klebelag og klebekant

FORDELER

   Atraumatiske sårskift( (1)

   God absorbsjonskapasitet
   Myk og formbar
   Selvklebende – sekundærfiksering er unødvendig
   Tåler dusjing

BRUKSMÅTE

1   Fjern det transparente dekklaget som beskytter de to 
«ørene»

2   Plasser foten på bandasjen
3   Fest «ørene» mot ankelen før du fjerner dekklaget på 

bandasjens nedre del
4   Pakk inn og beskytt hælen med den nedre delen av 

bandasjen

1

3
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Askina® DresSil heel kan også brukes til 

forebygging av trykksår

    Beskytter hel og ankelknoken

1. Thomas S Atraumatic dressings. WorldWideWounds, 2003



Askina® DresSil Border Lite 
Tynn skumbandasje med klebelag og klebekant av silikon

ADVANTAGES

 Tynn, diskret, myk og formbar
   Utviklet for å legge til rette for optimal sårtilheling og 
hindre maserasjon av sårkantene
   Velegnet til bruk i sluttfasen av sårtilhelingen, for å 
beskytte nydannet vev og når såret væsker lite
   Brukstid på ukompliserte sår inntil 7 dager 
   Silikon kleber/klebekant tillater reposisjonering av 
bandasjen og inspeksjon av såret under bruksperioden
 Tilpasses ujevne overflater og kroppens bevegelse 

INDIKASJON

Askina® DresSil Border Lite er velegnet til bruk på akutte 
og kroniske sår, som har en lite eller ikke væskende 
overflate. 

   Trykksår
   Diabetiske sår
 Fot- og leggsår
   Postoperative kirurgiske sår
   Traumatiske sår som kutt, skrubbsår og hudavskrap, 
hudflenger og blemmer
   Overfladiske og delhuds brannskader
   Stråleskadet hud
   Kan brukes under kompresjonsbandasje
   Velegnet på skjør og ømfintlig hud 

1   Tynn, midtplassert hydrofil polyuretan skumpute, som 
er:

  Myk og formbar, enkel å plassere og behagelig i bruk

2    Silikon sårkontaktlag med hull, som gir:
 Minimal traume for sårbunnen
 Minimal traume på hud og nydannet vev
 Minimal smerte under sårskift

3   Vanntett/bakterietett polyuretan utside:
  Beskytter pasienten ved å hindre bakterier fra utsiden i å 
nå såret  
  Tillater at overflødig vanndamp passerer fra innsiden og 
ut, reduserer risiko for maserasjon (oppbløting) 

OPPBYGNING
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Askina® Foam Størrelse Stk/pk Artikkelnummer
5 x 7 cm 10 7240710

10 x 10 cm 10 7241010
10 x 20 cm 10 7241210
20 x 20 cm 5 7242005

Askina® Trachea
9,5 x 8,5 cm 10 7248510

Askina® Heel Størrelse Stk/pk Artikkelnummer
surface = 225 cm2 3 | 5 |10 7240103 | 7240105 | 7240110

Askina® DresSil Border Størrelse komplett bandasje | Str. skumlag Stk/pk Artikkelnummer
6 x 6 cm | 3 cm Ø 10 5396610

7,5 x 7,5 cm | 4,5 x 4,5 cm 10 5397510
10 x 10 cm | 7 x 7 cm 10 5391010

10 x 20 cm | 7 x 17 cm 10 5391210
15 x 15 cm | 12 x 12 cm 10 5391510
15 x 20 cm | 12 x 17 cm 10 5395210
20 x 20 cm | 17 x 17 cm 5 5392005

Askina® DresSil Størrelse Stk/pk Artikkelnummer
5 x 7 cm 10 5295710

10 x 10 cm 10 5291010
15 x 15 cm 10 5291510
10 x 20 cm 10 5291210
20 x 20 cm 5 5292005

Askina® DresSil Sacrum Størrelse komplett bandasje | Str. skumlag Stk/pk Artikkelnummer
16 x 17,5 cm | 13 x 14,5 cm 5 5491605

21 x 22 cm | 17 x 18 cm 10 5492110
Askina® DresSil Heel Størrelse komplett bandasje | Str. skumlag Stk/pk Artikkelnummer

22 x 21,6 cm | 18,9 x 18,5 cm 5 5592205

Prontosan® Størrelse Stk/pk Artikkelnummer
Pod 40 ml 24 400484

Bottle 350 ml 10 400415
Bottle 1 000 ml 10 400466

Wound Gel 30 ml 20 400515
Wound Gel X 50 g 20 400517
Wound Gel X 250 g 20 400508

Prontosan® adapter Artikkelnummer
Adapter 3908437

Askina® DresSil Border Lite Størrelse Stk/pk Artikkelnummer
5,5 x 12 10 5385210
10 x 10 10 5381010
10 x 20 10 5381210

Askina® SilNet Plus Størrelse Stk/pk Reference
5 x 7,5 10 5185710
10 x 10 10 5181010
10 x 20 10 5181210

Prontosan® Debridement Pad Stk/pk Artikkelnummer
3 3908456
10 3908457

Askina® Sorb Størrelse Stk/pk Artikkelnummer
Dressing 6 x 6 cm 10 | 15 2100S

10 x 10 cm 3 | 10 | 15 2101S
15  x 15 cm 3 | 10 2102S

Flat Rope 2,7 x 34 cm 10 2105S

Bestillingsinformasjon
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