
Sorelex
TISZTÍTÓ HATÁS ÉS IRÁNYÍTOTT GYÓGYULÁST

KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ
A hialuronsav kíméletes adhéziója megkönnyíti a sebfedő felhelyezését.
Nem igényel pozicionálást a kötéscserék alatt

MÉRETRE VÁGHATÓ
A Sorelex a seb méretéhez és formájához igazítható

RITKÁBB KÖTÉSCSERE
A seb állapotától és a kezelési igénytől függően a Sorelex sebfedőt 
elégséges kettő-öt naponta cserélni. Javasolt a másodlagos kötést a 
sebváladék mennyiségétől függően cserélni.
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FERTŐZÖTT, LEPEDÉKES SEBEK

FERTŐZÉS KOCKÁZATÁNAK KITETT SEBEK

KRÓNIKUS, NEMGYÓGYULÓ SEBEK

KORDÁBAN TARTJA A FERTŐZÉSEKET, NEDVSZÍVÓ, TISZTÍTÓ HATÁS

CSÖKKENTI A NAGY MENNYISÉGŰ SEBVÁLADÉKOT

SZÖVETKÉPZŐDÉST INDUKÁL

A Sorelex a sebek széles spektrumának kezelésére nyújt megoldást. Különösen 
előnyös, amikor a sebalap gyors tisztítására vagy a gyógyulási folyamatok megin-
dítására van szükség. Használata közepes vagy sok nedvet termelő sebek esetén 
javasolt.

A Sorelex hatékonyan alakítja ki a sebgyógyuláshoz szükséges optimális környezetet, 
hozzájárul a sebgyógyulási folyamatok beindításához és támogatja az érképződést.

A különleges, természetes eredetű, regeneráló hatású összetevő és a biztonságos, 
hatékony, antiszeptikus hatóanyag kombinációja gyors és látványos eredményeket 
ér el.

A Sorexel sebfedő aktív hatóanyagai teljesen biztonságosak, hosszútávú használat 
mellett sem rendelkeznek ismert mellékhatással.
Biztonságosságának köszönhetően a Sorelex rizikó csoportokban is alkalmazható 
(gyerekek, várandós és szoptató nők, cukorbetegek, allergiás páciensek).

Felszívja és továbbítja a felesleges sebváladékot a 
másodlagos kötésbe. Megakadályozza a sebkörnyéki bőr 
macerációját. A réteget vörös mintázat jelzi. A sebfelszíntől 
távol kell elhelyezni.

Oktenidin és hialuronsav különleges kombinációja, ami 
antimikrobiális és biológiai hatással is rendelkezik. A sebbel 
érintkezve gélt képez. A sebfelszínen alkalmazandó.

Elszívja a sebváladékot, ami így a kötéscserénél eltávolításra 
kerül.

KOMPLIKÁLT SEBEK KEZELÉSÉRE

BIZTONSÁGOS GYÓGYULÁS2
KIFINOMULT TERVEZÉS

SORELEX TISZTÍT  
ÉS IRÁNYÍTJA A GYÓGYULÁST

AZ AKTÍV 
ÖSSZETEVŐK SZINERGIÁJA

Biztonságosan tisztítja a sebet
Hatékony Gram + és Gram - 
baktériumok ellen
Nincs bakteriális rezisztencia

Szabályozza a gyulladásos folyamatokat
Beindítja a regenerációs folyamatot
Serkenti a gyógyulási folyamatokat

A sebalap gyorsan feltisztul
A nedvedzés és a kellemetlen szag 
csökken
Granulációs szövet alakul ki

Gyorsan kialakul az új granulációs szövet
Megkezdődik az epitelizáció
Csökken a hegképződés

Serkenti a keratinociták és fibroblasztok 
életképességét és migrációját
Fokozza az érképződést
Szabályozza a kollagén szintézisét

Véd a sebfertőzések kialakulásától
Nem gátolja a sebgyógyulást
A bőr sejtjeire nem toxikus, hegmentes 
gyógyulás

SEBKÉPZŐDÉS ELŐKÉSZÍTÉSE

OKTENIDIN
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LÁTHATÓ HATÁS
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