En multifunksjonell bandasje som
aktivt stimulerer sårtilhelingen
og reduserer smerte

UNIK inflammasjonshemmende effekt

Den enkle og

KOMPLETTE

løsning for sårbehandling

AKTIV SÅRTILHELING
PolyMem er en unik multifunksjonell bandasje designet for å optimere og aktivt stimulere sårtilhelingsprosessen. Alle
PolyMem bandasjene inneholder Glycerin, Surfactant og Superabsorbent som sammen effektivt renser, fyller, absorberer og
gir en jevn fuktighet til såret under hele sårtilhelingsprosessen.
PolyMem aktiveres av sårvæske:
• PolyMem bandasjen tar opp sårvæske, ekspanderer og
fyller skånsomt sårsengen
• Sårvæsken frigjør Glycerin og Surfactant fra bandasjen
til sårsengen samtidig som superabsorbenten binder
sårvæsken i bandasjen
• Glycerin og Surfactant aktiveres; gir optimal fukt, renser
sårsengen og støtter den autolytiske revisjonen og 		
minsker behovet for smertefull manuell debridering

MVTR regulerer fuktbalansen
PolyMem bandasjen
absorberer sårvæske,
ekspanderer og former
seg etter sårbunnen

Surfactant F-68 og
Glycerin frigis til
sårsengen

Superabsorbenten
absorberer og holder
på sårvæsken

• Den semipermeable filmen fungerer som væskebarriere
og bidrar til en ideell MVTR (Moisture Transmission Rate)

Superabsorbent

Glycerin

Surfactant F-68

SURFACTANT F-68

GLYCERIN

SUPERABSORBENT

• Surfactant F-68 – en mild, ikke
ionisk, ikke toxisk, skånsom
sårrenser - har en opprensende
effekt

• 
Glycerin – fuktighetsbevarer –
gir optimal fuktighet til såret

• Støtter den autolytiske debrideringen ved å redusere spenningen mellom frisk og dødt vev (1,2).

• Hygroskopisk Glycerin, sammen
med de andre komponentene i
bandasjen, drar til seg sårvæske
fra dypere vev til sårområdet.
Sårvæsken inneholder naturlige
vekstfaktorer og næringsstoff
som er viktig for sårtilhelingsprosessen (3).

• 
Superabsorbenten i bandasjen
drar sårvæsken til såret, sårvæsken inneholder vekstfaktorer som er viktige i sårtilhelingsprosessen

Ved hjelp av Glycerinet løses
fibrinbelegg og dødt vev opp slik
at det lettere kan absorberes i
bandasjen
• Sårsengen renses kontinuerlig

• Hindrer at bandasjen fester seg
i såret

• 
Glycerin reducerer lukt og hypergranulasjon (4).

OBSERVER!

• Superabsorbent starch co-polymer har en høy affinitet for vannmolekyler og tar selektivt opp en
høyere del vann fra sårvæsken.
Resultatet gir økt konsentrasjon
av vekstfaktorer og næringsstoff i sårsengen (5).
• 
Den høye absorbsjonskapasiteten gjør at bandasjen lett trekker til seg fibrinbelegg og dødt
vev

Ved behandling med PolyMem
PolyMem Multifunksjonell bandasje stimulerer den autolytiske revisjonen, øker væsketilstrømningen
og setter i gang en kraftig aktivitet i såret. Dette kan gi økt sekresjon i starten av behandlingen, noe som
er helt normalt og viser at bandasjen har effekt. Sekresjonen avtar gradvis og såret viser raskt forbedring.

REDUSERER INFLAMMASJON
Reduserer inflammasjon og gir raskere sårtilheling
I nflammasjon er et biologisk svar på vevsskade og vesentlig
for å stimulere sårtilhelingen. En ukontrollert inflammatorisk
reaksjon er assosiert med en kronisk inflammasjon og dermed uteblitt eller langsom sårtilheling (6). Videre kan en kronisk
inflammasjon føre til forandringer i nervesystemet som øker
eller endrer smerte opplevelsen (7). Å minske inflammasjonen
er derfor en effektiv måte å redusere smerteopplevelsen til
pasienten.

PolyMem bandasjen er designet for å begrense inflammasjonen til området der den er viktig – i det skadde vevsområdet (8).
Ved å begrense den inflammatoriske prosessen reduseres
sekundære celleskader og smerte forårsaket av ødem og
hematom som kan observeres utenfor sårområdet (8,9,10).

PolyMem helps reduce spread of infammatory reaction into surrounding, uninjured areas

(A) Incision only

(B) Incision with gauze

(C) Incision with PolyMem

This series of images shows the width of the spread of the inflammatory cells, in muscle, around an incision. The dark portion of the scale in each image (each segment is
100µm) represents the spread of the zone of the inflammatory reaction around the center line of the incision. In images A and B, there is no difference in the spread of the inflammatory reaction around the center of the injury. In image C, notice how PolyMem reduces the spread of the inflammation into the surrounding tissue. Statistically, PolyMem
reduces the spread of the inflammatory reaction into the surrounding undamaged tissue by approximately 25 percent.(8)

REDUSERT INFEKSJONSRISIKO

REDUSERT SMERTE

PolyMem reduserer sekundær celleskade gjennom å
minske dannelse av inflammatoriske nerveender (nociceptorer) (8). Disse nerveendene som finnes i epidermis,
dermis, muskler og ledd, utløser og sprer den inflammatoriske reaksjonen til omkringliggende friskt vev (11,12,13,14,15).
Spredningen av inflammasjonen vises ofte klinisk gjennom økt temperatur, hematom, hevelse, økt følsomhet
mot berøring og smerte utenfor det aktuelle skadeområdet (12,14).

PolyMem bandasjen reduserer smerte ved bandasjeskift:

Når PolyMem legges på åpne eller lukkede skader antar
man at dette skjer fordi nerveresponsen endres både
lokalt, i skadeområdet og på sentralt nivå ved dorsal rotganglion og i ryggmargen (8).

• Årsaken til smerte i kroniske sår omtales ofte som nociceptiv eller inflammatorisk smerte (11,12)

PolyMem reduserer hevelse og hematom, dette bidrar
til økt blodsirkulasjon i såret. Disse faktorene bidrar til
å redusere den umiddelbare og langsiktige risikoen for
infeksjon (9,10,16,17,18). I kirurgiske sår har PolyMem vist redusert risiko for infeksjon og hematom gjennom bandasjens
vesentlige reduksjon av hevelse og smerte.

• PolyMem fester seg normalt ikke til såret fordi bandasjen inneholder en fuktighetsbevarer, Glycerin (19)
• PolyMem reduserer normalt smerte ved bandasjeskift
fordi bandasjen inneholder en sårrengjører - Surfactant
- og behovet for mekanisk rengjøring reduseres
PolyMem reduserer også smerte gjennom nociceptorisk
aktivitet (8).

• PolyMem multifunksjonell bandasje hemmer nociceptorisk aktivitet, inflammasjon og smerteopplevelsen
reduseres (8)
• Nociceptorene er også ansvarlige for den inflammatoriske reaksjonen i frisk omliggende vev (11,12,13,14,15)

NÅR BRUKES POLYMEM

HVORDAN VELGE RETT BANDASJE

PolyMem er utmerket å bruke på en rekke ulike akutte og
kroniske sår, inklusiv - men ikke begrenset til:

Hvordan velger man rett bandasje i PolyMem sortiment?

• Bensår

Før man appliserer gjøres en helhetsvurdering for å bestemme hvilken bandasje som best oppfyller behovet for
pasienten og såret.

• Fotsår hos diabetikere

• PolyMem Standard - For lite til middels væskende sår

• Donorflater

• PolyMem MAX - For middels til kraftig væskende sår,
med ekstra absorbsjonskapasitet

• Trykksår

• Kirurgiske sår

• PolyMem WIC - Kan brukes til kaviteter og fistler. Har
ingen beskyttende film og bør derfor dekkes med passende sekundærbandasje

• Hudrifter og avskrap
• Første og andre grads forbrenning
• Stråleskadet hud

• PolyMem Finger/Tå - Er formet for skader på fingre og tær

• Dermatologiske sykdommer (eks. Epidermolysis Bullosa)
• Eksponerte sener
• Rundt Tracheostomier og dren
• Traumatiske sår

• PolyMem Surgical - Til kirurgiske operasjonssår. Minsker
inflammasjon og smerte og bidrar til raskere sårtilheling,
mindre risiko for postoperative infeksjoner og mindre arrdannelser
• PolyMem Silver - Til infiserte sår
• PolyMem Rope - Til fistelganger
• Nursicare PolyMem - Brystbandasje som effektivt forebygger, leger og lindrer smerte ved ømme, såre og
sprukne bystknopper i forbindelse med amming
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