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Sorbalgon®/-T 
 

Пов’язка поглинаюча з кальцію-альгінату Sorbalgon® 

Тампонадна стрічка поглинаюча з кальцію-альгінату Sorbalgon® T 

 

Інструкція із застосування  

 

Характеристика виробу 

Пов'язка/тампонадна стрічка Sorbalgon складається з волокон альгінату кальцію та полісорбату. Вступаючи в контакт 

з солями натрію, що знаходяться у секреті рани, волокна альгінату перетворюються в гель. Це створює вологе 

середовище в рані і тим самим сприяє її природному загоєнню.  

 

Властивості та принцип дії  

Завдяки фізичним і хімічним властивостям неткана пов'язка Sorbalgon має високу всмоктувальну здатність. Це має 

велике значення при лікуванні ран, що мають як помірне, так і рясне виділення. Матеріал пов'язки, пристосований для 

накладення на складні контури і форми ран, запобігає їх висихання. Для глибоких ран пропонуються тампонадні 

стрічки Sorbalgon T.  

 

Показання  

Для лікування усіх ран, що мають як помірне, так і рясне відокремлене, або кровоточивих ран.  

 

Вказівки із застосування  

Після очищення рани відповідно до прийнятої методики накладіть на неї пов'язку або виконайте тампонаду стрічкою 

Sorbalgon T, а потім зафіксуйте підходящою другою пов'язкою. При сухих ранах пов'язку Sorbalgon перед 

застосуванням можна змочити розчином Рінгера. Залежно від кількості ексудату, що виділяється, пов'язка Sorbalgon 

може залишатися на рані протягом тривалого часу (до декількох днів). Зміна пов'язки (відповідно до прийнятої 

методики) повинна бути проведена, коли компрес повністю перетворився у гель. Можливі залишки волокна компресу 

в рані можуть бути вилучені шляхом промивання спеціальним розчином* або розчинитися в організмі природним 

шляхом.  

 

Побічні ефекти  

Ніяких побічних дій не виявлено.  

 

Протипоказання  

Sorbalgon/Sorbalgon-T не можна застосовувати при гіперчутливості до одного з компонентів.  

 

Спеціальні попередження  

При лікуванні ран, які погано загоюються, необхідно провести медичне обстеження з метою оцінки стану рани і 

виявлення чинників, що перешкоджають її загоєнню. Лікування за допомогою пов'язки Sorbalgon не замінює 

лікування, спрямоване на усунення причини поганого загоєння. При глибоких опіках другого і третього ступеню 

Sorbalgon можна застосовувати під наглядом лікаря після проведення некрозектомії або хірургічної обробки.  

 

Загальні вказівки  

Зберігати в сухому місці. Стерильне до моменту розкриття peel-упаковок.  

Не стерилізувати повторно. Берегти від дітей.  

 

* Наприклад, використовуйте тільки розчин Рінгера без добавок.  

 

 

PAUL HARTMANN AG, Paul-Hartmann-Strasse 12, 89522 Heidenheim 

an der Brenz, Germany 

ПАУЛЬ ХАРТМАНН АГ, Пауль-Хартманн-Штрассе 12, 89522 

Хайденхайм ан дер Бренц, Німеччина 

 

 

Уповноважений представник в Україні:  

ТОВ «Кратія Медтехніка», 

вул. Багговутівська, будівля 17-21, 6-й поверх, м. Київ,  04107, Україна. 

Тeл.: 0 800 21-52-32  

E-mail: uarep@cratia.ua  

 

 Дату останнього перегляду інструкції із застосування 19.05.2017 
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