
Sorbalgon®/Sorbalgon® T
Forbinding af calcium-alginat fibre

Sorbalgon er en calcium-alginat forbinding med 
høj absorptionskapacitet. Når Sorbalgon kommer i 
kontakt med saltene i ekssudatet og blodet, dannes 
der en gel, som hjælper med at beskytte såret, og 
som indeslutter både overflødigt ekssudat samt 
bakterier. Gelen har også en en fugtighedsbevaren-
de effekt, hvilket giver et bedre helingsmiljø. Det 
er vigtigt med en ordentlig ekssudathåndtering, 
da det ellers både kan forårsage skader på huden 
rundt om såret samt modvirke helingsprocessen, 
hvis denne fase bliver for lang.
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Blodstillende

Høj absorptionsevne Sorbalgon T, tamponadestrips1
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Egenskaber
Sorbalgon har en meget høj absorptionskapacitet, 
ca. 20 gange sin egen vægt. Når Sorbalgon kommer 
i kontakt med saltene i sår-    ekssudatet og blodet, 
danner den en gel. I gelen indesluttes bakterier, som 
forhindres i at angribe såret, og således skabes der 
et bedre helingsmiljø. Gelen medfører endvidere, 
at produktet ikke fæstner i såret. Skulle der alligevel 
forefindes rester af forbindingen, resorberes denne af 
kroppen. Sorbalgons gelagtige konsistens har samme 
effekt som en fugtig forbinding. Den forhindrer 
udtørring af såret, og ved at såret holdes fugtigt, 
stimuleres helingsprocessen. Sorbalgon findes som 
kvadratiske kompresser i flere størrelser. Til dybe sår 
findes Sorbalgon også som tamponadestrips med 
tillægsnavnet T. 

Materiale
99% calcium-alginat og 1% polysorbat. Sorbalgon 
har ingen tilsætning af virksomme stoffer. 
  
       
       
    

Sortiment Størrelse Varenr. Afp Tfp

Sorbalgon®  
Steril, pakket enkeltvis  

10 x 10 cm 999 595 10 stk 10 Afp

10 x 20 cm 999 589 5 stk 8 Afp

Sorbalgon® T
Steril, pakket enkeltvis

1g, 30 cm 999 590 3 stk 16 Afp

2g, 30 cm 999 592 5 stk 10 Afp

Fordele:
Høj absorptionskapacitet
Blodstillende
Enkel håndtering
Blød og komfortabel
Økonomisk
Beskytter såret

Indikation og tips
Alle typer af sår med sekretion, akutte 
såvel som svært helende. Eksempelvis 
ved hudtransplantationer, næseblod, 
negleekstraktioner, absces, bensår og tryksår, men 
også sår indenfor ulykkes- og tumorkirurgi.
Kontraindikationer: Ingen kendte. Bør dog ikke 
anvendes på tørre sår eller sår med lille sekretion.

Når Sorbalgon anvendes i dybe sårhuller, skal 
de kun fyldes luftigt, eftersom alginatfibrene 
ekspanderer, når de absorberer ekssudat fra 
såret. Hvis fibrene pakkes for hårdt, risikerer 
man at forårsage smerte og skade, når de 
presser mod sårkanterne. Sorbalgon kan 
fikseres med filmforbinding, hydrocolloider eller    
absorptionsforbinding.
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