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• Reducerer smertefulde bandageskift
• Ingen indvækst af nydannet væv i bandagen
• Absorberer sårvæske
• Reducerer risiko for infektion
• Tillader patientmobilitet mens bandagen sidder på
• Må sidde på i op til 21 dage

AQUACEL® og AQUACEL® Ag Burn bandage
• Findes i flere forskellige rektangulære størrelser, 

specielt udviklet til brandsårspatienter.
• Også velegnet til behandling af donorsteder

AQUACEL® og AQUACEL® Ag Burn bandage
Størrelse Antal/æske AQUACEL® Burn AQUACEL® Ag Burn

varenr. varenr.
17 x 15 cm 5 stk 403777 403787
23 x 100 cm 3 stk 403779 403789
45 x 54 cm 3 stk 403780 403790

AQUACEL® og AQUACEL® Ag Burn Handskebandage
Str. 1 1 stk 403781 403791
Str. 2 1 stk 403782 403792
Str. 3 1 stk 403783 403793
Str. 4 1 stk 403784 403794
Str. 5 1 stk 403785 403795

Rektangulære bandager     Hanskebandager

Str. 1      Str. 2      Str. 3      Str. 4     Str. 5

17 cm x 15 cm

45 cm x 54 cm

23 cm x 100 cm

Behandlingsforløb fortsat

Dag 5-10 efter initial applicering:
• Bandagen bør nu have hæftet sig til brandsåret. Når 

bandagen er hæftet til brandsåret, tørrer den ud som en 
sårskorpe i takt med, at sekretionen aftager.

• Bandagen kan fugtes med sterilt vand/NaCl svarende til 
led, hvor der ønskes større bevægelighed.

• Har brandsårsbandagen efter de 5 døgn fortsat ikke 
hæftet sig til sårbunden, fjern da bandagen helt og 
vurdér:
– Mistanke om dyb skade (3. grads forbrænding)?
– Mistanke om infektion?
– For tæt/okklusiv sekundær bandage, anvend

sekundær forbinding med højere fordampning. 

Dag 11-21 efter initial applicering:
• Bandagen begynder spontant at løsne sig i kanterne. 

Dette er et tegn på, at brandsåret er ved at være ophelet.
• De dele af AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn, som 

har løsnet sig, kan i løbet af denne periode forsigtigt 
klippes af / fjernes.

• Forsøg aldrig at fjerne dele af bandagen, som fortsat 
hæfter i såret – som beskrevet er det en ønsket 
egenskab ved bandagen. 

• I de fleste tilfælde vil brandsåret være ophelet efter 
10-16 dage, og bandagen vil da afstødes.

Vejledning til klinisk personale
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Generelt om AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
• Bandagen er indikeret til anvendelse på 2. grads forbrændinger.
• Bandagen kan forblive på såret i op til 21 dage.
• Bandagen skal/vil efter ca. 2-5 døgn tørre ud og danne et

skorpelignende udseende.
• I takt med at bandagen tørrer ud, vil den hæfte sig til sårbunden.

Dette er en ønsket egenskab ved bandagen.
• Efter 10-16 dage vil bandagen spontant begynde at løsne sig

fra såret. Det sker i takt med, at brandsåret heler op, og der
dannes nyt epitelvæv/nye epitelceller.

• Bandagen vil ikke hæfte til 3. grads forbrændinger pga den
manglende fibrindannelse, og den ønskede effekt med
bandagen opnåes derfor ikke.

Når bandagen hæfter til sårbunden, er det meget vigtigt, 
at bandagen forbliver på såret og ikke forsøges 
seponeret. Dette gøres kun ved et klinisk behov 
eksempelvis ved mistanke om infektion.

Applicering af AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
Brandsåret behandles initialt i henhold til gældende instrukser 
ift. skylning med vand. Inden applicering sikres det, at brandsåret 
er en 2. grads forbrænding
• Anvend en passende størrelse bandage. Bandagen skal

appliceres således, at denne dækker minimum 2 cm ud over 
sårkanterne på intakt/rask hud. Ved applicering af flere bandager 
ved siden af hinanden, skal der ligeledes være et overlap på 
minimum 2 cm. Dette skyldes, at bandagen krymper en smule, 
når den bliver fugtig, og man derved risikerer blottede områder af 
brandsåret.

• Applicér forsigtigt bandagen på brandsåret, således at der er
kontakt mellem brandsår og bandage. Bandagen påføres i tør 
tilstand og må ikke fugtes eller gøres våd på forhånd.

• Overvej sekundær, åndbar forbinding til væskeabsorption, 
eksempelvis gazekompresser, ”blå puder uden plastikmembran” 
eller ”fluffy duffy” 

Specielt for handskebandagen
• Anvend passende størrelse handskebandage ved at måle

håndfladens bredde. På bagsiden af handskebandagens
emballage er angivet en størrelsesguide.

• Skønnes det, at hånden vil hæve meget, anvendes en
handskebandage et nummer større. Herved sikres fleksibilitet
trods ødemdannelse.

• Når handskebandagen appliceres, sikrer man sig, at bandagen
danner en kontaktflade med og mellem alle fingre på den for-

 brændte hånd. Dette gøres ved forsigtigt at trække i 
bandagens syninger i siden. 

• Placeringen af hver finger i handskebandagen sikres ved
forsigtigt at trække i syningerne samt ved at tilpasse pladsen
mellem fingrene. Ved forbrændinger på hænder er det vigtigt
fra starten at mobilisere hånden/fingrene. Jo mere patienten
bevæger fingre og led, desto bedre fleksibilitet giver bandagen.

• Handskens fingerspidser kan eventuelt klippes af for at øge
fleksibiliteten ved mobilisering. Dette kun såfremt brandsårs-

 skaden ikke omfatter fingerspidserne. Vær opmærksom på, at 
bandagen fortsat skal dække 2 cm ud over sårkanten på rask/  
intakt hud.

Bandagering af brandsår

Fiksering med sekundær bandage
• Der anvendes en absorberende forbinding som

sekundær forbinding. Denne forbinding må ikke være for
okklusiv, da AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn så
ikke vil være i stand til at tørre ud, som det er hensigten.

• Bandage og sekundær forbinding fikseres, således at
den holdes på plads. Dette gøres eksempelvis med
elastikbind, tubegaze eller netfiksering.

Behandlingsforløb

Dag 1-5 efter initial applicering:
• Observér bandagen de første døgn og fjern/skift kun

sekundær forbinding, men ikke AQUACEL® Burn /
AQUACEL® Ag Burn.

• Der kontrolleres, om AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn
hæfter sig til sårbunden, som det er ønsket. Dette bør ske
døgn 2-5 ved 2. grads forbrændinger.

1. Bandagen har hæftet sig til brandsåret: hvis alt ser
tilfredsstillende ud ved inspektion, appliceres ny sekundær
forbinding. Eventuelle områder af brandsårsbandagen, som
ikke hæfter til sårbunden, skal forblive, som de er.

2. Bandagen har ikke hæftet sig til sårbunden: bandagen
fjernes og skiftes kun, hvis den er mættet af sårvæske og
endnu ikke har hæftet sig til sårbunden. Er bandagen ikke
fuldt mættet, kan den blive siddende. Observér fortsat, om
bandagen hæfter sig til sårbunden indenfor de kommende
døgn. (Vær opmærksom på, om det eventuelt er en 3. grads
forbrænding eller infektion, hvis bandagen ikke hæfter).

Fortsættes på næste side
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• Skønnes det, at hånden vil hæve meget, anvendes en
handskebandage et nummer større. Herved sikres fleksibilitet
trods ødemdannelse.

• Når handskebandagen appliceres, sikrer man sig, at bandagen
danner en kontaktflade med og mellem alle fingre på den for-
brændte hånd. Dette gøres ved forsigtigt at trække i 
bandagens syninger i siden. 

• Placeringen af hver finger i handskebandagen sikres ved
forsigtigt at trække i syningerne samt ved at tilpasse pladsen
mellem fingrene. Ved forbrændinger på hænder er det vigtigt
fra starten at mobilisere hånden/fingrene. Jo mere patienten
bevæger fingre og led, desto bedre fleksibilitet giver bandagen.

• Handskens fingerspidser kan eventuelt klippes af for at øge
fleksibiliteten ved mobilisering. Dette kun såfremt brandsårs-
skaden ikke omfatter fingerspidserne. Vær opmærksom på, at 
bandagen fortsat skal dække 2 cm ud over sårkanten på rask/
intakt hud.

Bandagering af brandsår

Fiksering med sekundær bandage
• Der anvendes en absorberende forbinding som

sekundær forbinding. Denne forbinding må ikke være for
okklusiv, da AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn så
ikke vil være i stand til at tørre ud, som det er hensigten.

• Bandage og sekundær forbinding fikseres, således at
den holdes på plads. Dette gøres eksempelvis med
elastikbind, tubegaze eller netfiksering.

Behandlingsforløb

Dag 1-5 efter initial applicering:
• Observér bandagen de første døgn og fjern/skift kun

sekundær forbinding, men ikke AQUACEL® Burn /
AQUACEL® Ag Burn.

• Der kontrolleres, om AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn
hæfter sig til sårbunden, som det er ønsket. Dette bør ske
døgn 2-5 ved 2. grads forbrændinger.

1. Bandagen har hæftet sig til brandsåret: hvis alt ser
tilfredsstillende ud ved inspektion, appliceres ny sekundær
forbinding. Eventuelle områder af brandsårsbandagen, som
ikke hæfter til sårbunden, skal forblive, som de er.

2. Bandagen har ikke hæftet sig til sårbunden: bandagen
fjernes og skiftes kun, hvis den er mættet af sårvæske og
endnu ikke har hæftet sig til sårbunden. Er bandagen ikke
fuldt mættet, kan den blive siddende. Observér fortsat, om
bandagen hæfter sig til sårbunden indenfor de kommende
døgn. (Vær opmærksom på, om det eventuelt er en 3. grads
forbrænding eller infektion, hvis bandagen ikke hæfter).

Fortsættes på næste side

Generelt om AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
• Bandagen er indikeret til anvendelse på 2. grads forbrændinger.
• Bandagen kan forblive på såret i op til 21 dage.
• Bandagen skal/vil efter ca. 2-5 døgn tørre ud og danne et

skorpelignende udseende.
• I takt med at bandagen tørrer ud, vil den hæfte sig til sårbunden.

Dette er en ønsket egenskab ved bandagen.
• Efter 10-16 dage vil bandagen spontant begynde at løsne sig

fra såret. Det sker i takt med, at brandsåret heler op, og der
dannes nyt epitelvæv/nye epitelceller.

• Bandagen vil ikke hæfte til 3. grads forbrændinger pga den
manglende fibrindannelse, og den ønskede effekt med
bandagen opnåes derfor ikke.

Når bandagen hæfter til sårbunden, er det meget vigtigt,
at bandagen forbliver på såret og ikke forsøges
seponeret. Dette gøres kun ved et klinisk behov 
eksempelvis ved mistanke om infektion.

Applicering af AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
Brandsåret behandles initialt i henhold til gældende instrukser
ift. skylning med vand. Inden applicering sikres det, at brandsåret
er en 2. grads forbrænding
• Anvend en passende størrelse bandage. Bandagen skal

appliceres således, at denne dækker minimum 2 cm ud over
sårkanterne på intakt/rask hud. Ved applicering af flere bandager
ved siden af hinanden, skal der ligeledes være et overlap på
minimum 2 cm. Dette skyldes, at bandagen krymper en smule,
når den bliver fugtig, og man derved risikerer blottede områder af 
brandsåret.

• Applicér forsigtigt bandagen på brandsåret, således at der er
kontakt mellem brandsår og bandage. Bandagen påføres i tør
tilstand og må ikke fugtes eller gøres våd på forhånd.

• Overvej sekundær, åndbar forbinding til væskeabsorption, 
eksempelvis gazekompresser, ”blå puder uden plastikmembran” 
eller ”fluffy duffy”

Specielt for handskebandagen
• Anvend passende størrelse handskebandage ved at måle

håndfladens bredde. På bagsiden af handskebandagens
emballage er angivet en størrelsesguide.

• Skønnes det, at hånden vil hæve meget, anvendes en
handskebandage et nummer større. Herved sikres fleksibilitet
trods ødemdannelse.

• Når handskebandagen appliceres, sikrer man sig, at bandagen
danner en kontaktflade med og mellem alle fingre på den for-
brændte hånd. Dette gøres ved forsigtigt at trække i 
bandagens syninger i siden. 

• Placeringen af hver finger i handskebandagen sikres ved
forsigtigt at trække i syningerne samt ved at tilpasse pladsen
mellem fingrene. Ved forbrændinger på hænder er det vigtigt
fra starten at mobilisere hånden/fingrene. Jo mere patienten
bevæger fingre og led, desto bedre fleksibilitet giver bandagen.

• Handskens fingerspidser kan eventuelt klippes af for at øge
fleksibiliteten ved mobilisering. Dette kun såfremt brandsårs-
skaden ikke omfatter fingerspidserne. Vær opmærksom på, at 
bandagen fortsat skal dække 2 cm ud over sårkanten på rask/
intakt hud.

Bandagering af brandsår

Fiksering med sekundær bandage
• Der anvendes en absorberende forbinding som

sekundær forbinding. Denne forbinding må ikke være for
okklusiv, da AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn så
ikke vil være i stand til at tørre ud, som det er hensigten.

• Bandage og sekundær forbinding fikseres, således at
den holdes på plads. Dette gøres eksempelvis med
elastikbind, tubegaze eller netfiksering.

Behandlingsforløb

Dag 1-5 efter initial applicering:
• Observér bandagen de første døgn og fjern/skift kun

sekundær forbinding, men ikke AQUACEL® Burn /
AQUACEL® Ag Burn.

• Der kontrolleres, om AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn
hæfter sig til sårbunden, som det er ønsket. Dette bør ske
døgn 2-5 ved 2. grads forbrændinger.

1. Bandagen har hæftet sig til brandsåret: hvis alt ser
tilfredsstillende ud ved inspektion, appliceres ny sekundær
forbinding. Eventuelle områder af brandsårsbandagen, som
ikke hæfter til sårbunden, skal forblive, som de er.

2. Bandagen har ikke hæftet sig til sårbunden: bandagen
fjernes og skiftes kun, hvis den er mættet af sårvæske og
endnu ikke har hæftet sig til sårbunden. Er bandagen ikke
fuldt mættet, kan den blive siddende. Observér fortsat, om
bandagen hæfter sig til sårbunden indenfor de kommende
døgn. (Vær opmærksom på, om det eventuelt er en 3. grads
forbrænding eller infektion, hvis bandagen ikke hæfter).

Fortsættes på næste side

Generelt om AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
• Bandagen er indikeret til anvendelse på 2. grads forbrændinger.
• Bandagen kan forblive på såret i op til 21 dage.
• Bandagen skal/vil efter ca. 2-5 døgn tørre ud og danne et

skorpelignende udseende.
• I takt med at bandagen tørrer ud, vil den hæfte sig til sårbunden.

Dette er en ønsket egenskab ved bandagen.
• Efter 10-16 dage vil bandagen spontant begynde at løsne sig

fra såret. Det sker i takt med, at brandsåret heler op, og der
dannes nyt epitelvæv/nye epitelceller.

• Bandagen vil ikke hæfte til 3. grads forbrændinger pga den
manglende fibrindannelse, og den ønskede effekt med
bandagen opnåes derfor ikke.

Når bandagen hæfter til sårbunden, er det meget vigtigt,
at bandagen forbliver på såret og ikke forsøges
seponeret. Dette gøres kun ved et klinisk behov 
eksempelvis ved mistanke om infektion.

Applicering af AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
Brandsåret behandles initialt i henhold til gældende instrukser
ift. skylning med vand. Inden applicering sikres det, at brandsåret
er en 2. grads forbrænding
• Anvend en passende størrelse bandage. Bandagen skal

appliceres således, at denne dækker minimum 2 cm ud over
sårkanterne på intakt/rask hud. Ved applicering af flere bandager
ved siden af hinanden, skal der ligeledes være et overlap på
minimum 2 cm. Dette skyldes, at bandagen krymper en smule,
når den bliver fugtig, og man derved risikerer blottede områder af 
brandsåret.

• Applicér forsigtigt bandagen på brandsåret, således at der er
kontakt mellem brandsår og bandage. Bandagen påføres i tør
tilstand og må ikke fugtes eller gøres våd på forhånd.

• Overvej sekundær, åndbar forbinding til væskeabsorption, 
eksempelvis gazekompresser, ”blå puder uden plastikmembran” 
eller ”fluffy duffy”

Specielt for handskebandagen
• Anvend passende størrelse handskebandage ved at måle

håndfladens bredde. På bagsiden af handskebandagens
emballage er angivet en størrelsesguide.

• Skønnes det, at hånden vil hæve meget, anvendes en
handskebandage et nummer større. Herved sikres fleksibilitet
trods ødemdannelse.

• Når handskebandagen appliceres, sikrer man sig, at bandagen
danner en kontaktflade med og mellem alle fingre på den for-
brændte hånd. Dette gøres ved forsigtigt at trække i 
bandagens syninger i siden. 

• Placeringen af hver finger i handskebandagen sikres ved
forsigtigt at trække i syningerne samt ved at tilpasse pladsen
mellem fingrene. Ved forbrændinger på hænder er det vigtigt
fra starten at mobilisere hånden/fingrene. Jo mere patienten
bevæger fingre og led, desto bedre fleksibilitet giver bandagen.

• Handskens fingerspidser kan eventuelt klippes af for at øge
fleksibiliteten ved mobilisering. Dette kun såfremt brandsårs-
skaden ikke omfatter fingerspidserne. Vær opmærksom på, at 
bandagen fortsat skal dække 2 cm ud over sårkanten på rask/
intakt hud.

Bandagering af brandsår

Fiksering med sekundær bandage
• Der anvendes en absorberende forbinding som

sekundær forbinding. Denne forbinding må ikke være for
okklusiv, da AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn så
ikke vil være i stand til at tørre ud, som det er hensigten.

• Bandage og sekundær forbinding fikseres, således at
den holdes på plads. Dette gøres eksempelvis med
elastikbind, tubegaze eller netfiksering.

Behandlingsforløb

Dag 1-5 efter initial applicering:
• Observér bandagen de første døgn og fjern/skift kun

sekundær forbinding, men ikke AQUACEL® Burn /
AQUACEL® Ag Burn.

• Der kontrolleres, om AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn
hæfter sig til sårbunden, som det er ønsket. Dette bør ske
døgn 2-5 ved 2. grads forbrændinger.

1. Bandagen har hæftet sig til brandsåret: hvis alt ser
tilfredsstillende ud ved inspektion, appliceres ny sekundær
forbinding. Eventuelle områder af brandsårsbandagen, som
ikke hæfter til sårbunden, skal forblive, som de er.

2. Bandagen har ikke hæftet sig til sårbunden: bandagen
fjernes og skiftes kun, hvis den er mættet af sårvæske og
endnu ikke har hæftet sig til sårbunden. Er bandagen ikke
fuldt mættet, kan den blive siddende. Observér fortsat, om
bandagen hæfter sig til sårbunden indenfor de kommende
døgn. (Vær opmærksom på, om det eventuelt er en 3. grads
forbrænding eller infektion, hvis bandagen ikke hæfter).

Fortsættes på næste side

Generelt om AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
• Bandagen er indikeret til anvendelse på 2. grads forbrændinger.
• Bandagen kan forblive på såret i op til 21 dage.
• Bandagen skal/vil efter ca. 2-5 døgn tørre ud og danne et

skorpelignende udseende.
• I takt med at bandagen tørrer ud, vil den hæfte sig til sårbunden.

Dette er en ønsket egenskab ved bandagen.
• Efter 10-16 dage vil bandagen spontant begynde at løsne sig

fra såret. Det sker i takt med, at brandsåret heler op, og der
dannes nyt epitelvæv/nye epitelceller.

• Bandagen vil ikke hæfte til 3. grads forbrændinger pga den
manglende fibrindannelse, og den ønskede effekt med
bandagen opnåes derfor ikke.

Når bandagen hæfter til sårbunden, er det meget vigtigt,
at bandagen forbliver på såret og ikke forsøges
seponeret. Dette gøres kun ved et klinisk behov 
eksempelvis ved mistanke om infektion.

Applicering af AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
Brandsåret behandles initialt i henhold til gældende instrukser
ift. skylning med vand. Inden applicering sikres det, at brandsåret
er en 2. grads forbrænding
• Anvend en passende størrelse bandage. Bandagen skal

appliceres således, at denne dækker minimum 2 cm ud over
sårkanterne på intakt/rask hud. Ved applicering af flere bandager
ved siden af hinanden, skal der ligeledes være et overlap på
minimum 2 cm. Dette skyldes, at bandagen krymper en smule,
når den bliver fugtig, og man derved risikerer blottede områder af 
brandsåret.

• Applicér forsigtigt bandagen på brandsåret, således at der er
kontakt mellem brandsår og bandage. Bandagen påføres i tør
tilstand og må ikke fugtes eller gøres våd på forhånd.

• Overvej sekundær, åndbar forbinding til væskeabsorption, 
eksempelvis gazekompresser, ”blå puder uden plastikmembran” 
eller ”fluffy duffy”

Specielt for handskebandagen
• Anvend passende størrelse handskebandage ved at måle

håndfladens bredde. På bagsiden af handskebandagens
emballage er angivet en størrelsesguide.

• Skønnes det, at hånden vil hæve meget, anvendes en
handskebandage et nummer større. Herved sikres fleksibilitet
trods ødemdannelse.

• Når handskebandagen appliceres, sikrer man sig, at bandagen
danner en kontaktflade med og mellem alle fingre på den for-
brændte hånd. Dette gøres ved forsigtigt at trække i 
bandagens syninger i siden. 

• Placeringen af hver finger i handskebandagen sikres ved
forsigtigt at trække i syningerne samt ved at tilpasse pladsen
mellem fingrene. Ved forbrændinger på hænder er det vigtigt
fra starten at mobilisere hånden/fingrene. Jo mere patienten
bevæger fingre og led, desto bedre fleksibilitet giver bandagen.

• Handskens fingerspidser kan eventuelt klippes af for at øge
fleksibiliteten ved mobilisering. Dette kun såfremt brandsårs-
skaden ikke omfatter fingerspidserne. Vær opmærksom på, at 
bandagen fortsat skal dække 2 cm ud over sårkanten på rask/
intakt hud.

Bandagering af brandsår

Fiksering med sekundær bandage
• Der anvendes en absorberende forbinding som

sekundær forbinding. Denne forbinding må ikke være for
okklusiv, da AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn så
ikke vil være i stand til at tørre ud, som det er hensigten.

• Bandage og sekundær forbinding fikseres, således at
den holdes på plads. Dette gøres eksempelvis med
elastikbind, tubegaze eller netfiksering.

Behandlingsforløb

Dag 1-5 efter initial applicering:
• Observér bandagen de første døgn og fjern/skift kun

sekundær forbinding, men ikke AQUACEL® Burn /
AQUACEL® Ag Burn.

• Der kontrolleres, om AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn
hæfter sig til sårbunden, som det er ønsket. Dette bør ske
døgn 2-5 ved 2. grads forbrændinger.

1. Bandagen har hæftet sig til brandsåret: hvis alt ser
tilfredsstillende ud ved inspektion, appliceres ny sekundær
forbinding. Eventuelle områder af brandsårsbandagen, som
ikke hæfter til sårbunden, skal forblive, som de er.

2. Bandagen har ikke hæftet sig til sårbunden: bandagen
fjernes og skiftes kun, hvis den er mættet af sårvæske og
endnu ikke har hæftet sig til sårbunden. Er bandagen ikke
fuldt mættet, kan den blive siddende. Observér fortsat, om
bandagen hæfter sig til sårbunden indenfor de kommende
døgn. (Vær opmærksom på, om det eventuelt er en 3. grads
forbrænding eller infektion, hvis bandagen ikke hæfter).

Fortsættes på næste side
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Generelt om AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
• Bandagen er indikeret til anvendelse på 2. grads forbrændinger.
• Bandagen kan forblive på såret i op til 21 dage.
• Bandagen skal/vil efter ca. 2-5 døgn tørre ud og danne et

skorpelignende udseende.
• I takt med at bandagen tørrer ud, vil den hæfte sig til sårbunden.

Dette er en ønsket egenskab ved bandagen.
• Efter 10-16 dage vil bandagen spontant begynde at løsne sig

fra såret. Det sker i takt med, at brandsåret heler op, og der
dannes nyt epitelvæv/nye epitelceller.

• Bandagen vil ikke hæfte til 3. grads forbrændinger pga den
manglende fibrindannelse, og den ønskede effekt med
bandagen opnåes derfor ikke.

Når bandagen hæfter til sårbunden, er det meget vigtigt, 
at bandagen forbliver på såret og ikke forsøges 
seponeret. Dette gøres kun ved et klinisk behov 
eksempelvis ved mistanke om infektion.

Applicering af AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
Brandsåret behandles initialt i henhold til gældende instrukser 
ift. skylning med vand. Inden applicering sikres det, at brandsåret 
er en 2. grads forbrænding
• Anvend en passende størrelse bandage. Bandagen skal

appliceres således, at denne dækker minimum 2 cm ud over 
sårkanterne på intakt/rask hud. Ved applicering af flere bandager 
ved siden af hinanden, skal der ligeledes være et overlap på 
minimum 2 cm. Dette skyldes, at bandagen krymper en smule, 
når den bliver fugtig, og man derved risikerer blottede områder af 
brandsåret.

• Applicér forsigtigt bandagen på brandsåret, således at der er
kontakt mellem brandsår og bandage. Bandagen påføres i tør 
tilstand og må ikke fugtes eller gøres våd på forhånd.

• Overvej sekundær, åndbar forbinding til væskeabsorption, 
eksempelvis gazekompresser, ”blå puder uden plastikmembran” 
eller ”fluffy duffy” 

Specielt for handskebandagen
• Anvend passende størrelse handskebandage ved at måle

håndfladens bredde. På bagsiden af handskebandagens
emballage er angivet en størrelsesguide.

• Skønnes det, at hånden vil hæve meget, anvendes en
handskebandage et nummer større. Herved sikres fleksibilitet
trods ødemdannelse.

• Når handskebandagen appliceres, sikrer man sig, at bandagen
danner en kontaktflade med og mellem alle fingre på den for-

 brændte hånd. Dette gøres ved forsigtigt at trække i 
bandagens syninger i siden. 

• Placeringen af hver finger i handskebandagen sikres ved
forsigtigt at trække i syningerne samt ved at tilpasse pladsen
mellem fingrene. Ved forbrændinger på hænder er det vigtigt
fra starten at mobilisere hånden/fingrene. Jo mere patienten
bevæger fingre og led, desto bedre fleksibilitet giver bandagen.

• Handskens fingerspidser kan eventuelt klippes af for at øge
fleksibiliteten ved mobilisering. Dette kun såfremt brandsårs-

 skaden ikke omfatter fingerspidserne. Vær opmærksom på, at 
bandagen fortsat skal dække 2 cm ud over sårkanten på rask/  
intakt hud.

Bandagering af brandsår

Fiksering med sekundær bandage
• Der anvendes en absorberende forbinding som

sekundær forbinding. Denne forbinding må ikke være for
okklusiv, da AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn så
ikke vil være i stand til at tørre ud, som det er hensigten.

• Bandage og sekundær forbinding fikseres, således at
den holdes på plads. Dette gøres eksempelvis med
elastikbind, tubegaze eller netfiksering.

Behandlingsforløb

Dag 1-5 efter initial applicering:
• Observér bandagen de første døgn og fjern/skift kun

sekundær forbinding, men ikke AQUACEL® Burn /
AQUACEL® Ag Burn.

• Der kontrolleres, om AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn
hæfter sig til sårbunden, som det er ønsket. Dette bør ske
døgn 2-5 ved 2. grads forbrændinger.

1. Bandagen har hæftet sig til brandsåret: hvis alt ser
tilfredsstillende ud ved inspektion, appliceres ny sekundær
forbinding. Eventuelle områder af brandsårsbandagen, som
ikke hæfter til sårbunden, skal forblive, som de er.

2. Bandagen har ikke hæftet sig til sårbunden: bandagen
fjernes og skiftes kun, hvis den er mættet af sårvæske og
endnu ikke har hæftet sig til sårbunden. Er bandagen ikke
fuldt mættet, kan den blive siddende. Observér fortsat, om
bandagen hæfter sig til sårbunden indenfor de kommende
døgn. (Vær opmærksom på, om det eventuelt er en 3. grads
forbrænding eller infektion, hvis bandagen ikke hæfter).

Fortsættes på næste side

Generelt om AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
• Bandagen er indikeret til anvendelse på 2. grads forbrændinger.
• Bandagen kan forblive på såret i op til 21 dage.
• Bandagen skal/vil efter ca. 2-5 døgn tørre ud og danne et

skorpelignende udseende.
• I takt med at bandagen tørrer ud, vil den hæfte sig til sårbunden.

Dette er en ønsket egenskab ved bandagen.
• Efter 10-16 dage vil bandagen spontant begynde at løsne sig

fra såret. Det sker i takt med, at brandsåret heler op, og der
dannes nyt epitelvæv/nye epitelceller.

• Bandagen vil ikke hæfte til 3. grads forbrændinger pga den
manglende fibrindannelse, og den ønskede effekt med
bandagen opnåes derfor ikke.

Når bandagen hæfter til sårbunden, er det meget vigtigt,
at bandagen forbliver på såret og ikke forsøges
seponeret. Dette gøres kun ved et klinisk behov 
eksempelvis ved mistanke om infektion.

Applicering af AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
Brandsåret behandles initialt i henhold til gældende instrukser
ift. skylning med vand. Inden applicering sikres det, at brandsåret
er en 2. grads forbrænding
• Anvend en passende størrelse bandage. Bandagen skal

appliceres således, at denne dækker minimum 2 cm ud over
sårkanterne på intakt/rask hud. Ved applicering af flere bandager
ved siden af hinanden, skal der ligeledes være et overlap på
minimum 2 cm. Dette skyldes, at bandagen krymper en smule,
når den bliver fugtig, og man derved risikerer blottede områder af 
brandsåret.

• Applicér forsigtigt bandagen på brandsåret, således at der er
kontakt mellem brandsår og bandage. Bandagen påføres i tør
tilstand og må ikke fugtes eller gøres våd på forhånd.

• Overvej sekundær, åndbar forbinding til væskeabsorption, 
eksempelvis gazekompresser, ”blå puder uden plastikmembran” 
eller ”fluffy duffy”

Specielt for handskebandagen
• Anvend passende størrelse handskebandage ved at måle

håndfladens bredde. På bagsiden af handskebandagens
emballage er angivet en størrelsesguide.

• Skønnes det, at hånden vil hæve meget, anvendes en
handskebandage et nummer større. Herved sikres fleksibilitet
trods ødemdannelse.

• Når handskebandagen appliceres, sikrer man sig, at bandagen
danner en kontaktflade med og mellem alle fingre på den for-
brændte hånd. Dette gøres ved forsigtigt at trække i 
bandagens syninger i siden. 

• Placeringen af hver finger i handskebandagen sikres ved
forsigtigt at trække i syningerne samt ved at tilpasse pladsen
mellem fingrene. Ved forbrændinger på hænder er det vigtigt
fra starten at mobilisere hånden/fingrene. Jo mere patienten
bevæger fingre og led, desto bedre fleksibilitet giver bandagen.

• Handskens fingerspidser kan eventuelt klippes af for at øge
fleksibiliteten ved mobilisering. Dette kun såfremt brandsårs-
skaden ikke omfatter fingerspidserne. Vær opmærksom på, at 
bandagen fortsat skal dække 2 cm ud over sårkanten på rask/
intakt hud.

Bandagering af brandsår

Fiksering med sekundær bandage
• Der anvendes en absorberende forbinding som

sekundær forbinding. Denne forbinding må ikke være for
okklusiv, da AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn så
ikke vil være i stand til at tørre ud, som det er hensigten.

• Bandage og sekundær forbinding fikseres, således at
den holdes på plads. Dette gøres eksempelvis med
elastikbind, tubegaze eller netfiksering.

Behandlingsforløb

Dag 1-5 efter initial applicering:
• Observér bandagen de første døgn og fjern/skift kun

sekundær forbinding, men ikke AQUACEL® Burn /
AQUACEL® Ag Burn.

• Der kontrolleres, om AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn
hæfter sig til sårbunden, som det er ønsket. Dette bør ske
døgn 2-5 ved 2. grads forbrændinger.

1. Bandagen har hæftet sig til brandsåret: hvis alt ser
tilfredsstillende ud ved inspektion, appliceres ny sekundær
forbinding. Eventuelle områder af brandsårsbandagen, som
ikke hæfter til sårbunden, skal forblive, som de er.

2. Bandagen har ikke hæftet sig til sårbunden: bandagen
fjernes og skiftes kun, hvis den er mættet af sårvæske og
endnu ikke har hæftet sig til sårbunden. Er bandagen ikke
fuldt mættet, kan den blive siddende. Observér fortsat, om
bandagen hæfter sig til sårbunden indenfor de kommende
døgn. (Vær opmærksom på, om det eventuelt er en 3. grads
forbrænding eller infektion, hvis bandagen ikke hæfter).

Fortsættes på næste side

Generelt om AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
• Bandagen er indikeret til anvendelse på 2. grads forbrændinger.
• Bandagen kan forblive på såret i op til 21 dage.
• Bandagen skal/vil efter ca. 2-5 døgn tørre ud og danne et

skorpelignende udseende.
• I takt med at bandagen tørrer ud, vil den hæfte sig til sårbunden.

Dette er en ønsket egenskab ved bandagen.
• Efter 10-16 dage vil bandagen spontant begynde at løsne sig

fra såret. Det sker i takt med, at brandsåret heler op, og der
dannes nyt epitelvæv/nye epitelceller.

• Bandagen vil ikke hæfte til 3. grads forbrændinger pga den
manglende fibrindannelse, og den ønskede effekt med
bandagen opnåes derfor ikke.

Når bandagen hæfter til sårbunden, er det meget vigtigt,
at bandagen forbliver på såret og ikke forsøges
seponeret. Dette gøres kun ved et klinisk behov 
eksempelvis ved mistanke om infektion.

Applicering af AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
Brandsåret behandles initialt i henhold til gældende instrukser
ift. skylning med vand. Inden applicering sikres det, at brandsåret
er en 2. grads forbrænding
• Anvend en passende størrelse bandage. Bandagen skal

appliceres således, at denne dækker minimum 2 cm ud over
sårkanterne på intakt/rask hud. Ved applicering af flere bandager
ved siden af hinanden, skal der ligeledes være et overlap på
minimum 2 cm. Dette skyldes, at bandagen krymper en smule,
når den bliver fugtig, og man derved risikerer blottede områder af 
brandsåret.

• Applicér forsigtigt bandagen på brandsåret, således at der er
kontakt mellem brandsår og bandage. Bandagen påføres i tør
tilstand og må ikke fugtes eller gøres våd på forhånd.

• Overvej sekundær, åndbar forbinding til væskeabsorption, 
eksempelvis gazekompresser, ”blå puder uden plastikmembran” 
eller ”fluffy duffy”

Specielt for handskebandagen
• Anvend passende størrelse handskebandage ved at måle

håndfladens bredde. På bagsiden af handskebandagens
emballage er angivet en størrelsesguide.

• Skønnes det, at hånden vil hæve meget, anvendes en
handskebandage et nummer større. Herved sikres fleksibilitet
trods ødemdannelse.

• Når handskebandagen appliceres, sikrer man sig, at bandagen
danner en kontaktflade med og mellem alle fingre på den for-
brændte hånd. Dette gøres ved forsigtigt at trække i 
bandagens syninger i siden. 

• Placeringen af hver finger i handskebandagen sikres ved
forsigtigt at trække i syningerne samt ved at tilpasse pladsen
mellem fingrene. Ved forbrændinger på hænder er det vigtigt
fra starten at mobilisere hånden/fingrene. Jo mere patienten
bevæger fingre og led, desto bedre fleksibilitet giver bandagen.

• Handskens fingerspidser kan eventuelt klippes af for at øge
fleksibiliteten ved mobilisering. Dette kun såfremt brandsårs-
skaden ikke omfatter fingerspidserne. Vær opmærksom på, at 
bandagen fortsat skal dække 2 cm ud over sårkanten på rask/
intakt hud.

Bandagering af brandsår

Fiksering med sekundær bandage
• Der anvendes en absorberende forbinding som

sekundær forbinding. Denne forbinding må ikke være for
okklusiv, da AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn så
ikke vil være i stand til at tørre ud, som det er hensigten.

• Bandage og sekundær forbinding fikseres, således at
den holdes på plads. Dette gøres eksempelvis med
elastikbind, tubegaze eller netfiksering.

Behandlingsforløb

Dag 1-5 efter initial applicering:
• Observér bandagen de første døgn og fjern/skift kun

sekundær forbinding, men ikke AQUACEL® Burn /
AQUACEL® Ag Burn.

• Der kontrolleres, om AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn
hæfter sig til sårbunden, som det er ønsket. Dette bør ske
døgn 2-5 ved 2. grads forbrændinger.

1. Bandagen har hæftet sig til brandsåret: hvis alt ser
tilfredsstillende ud ved inspektion, appliceres ny sekundær
forbinding. Eventuelle områder af brandsårsbandagen, som
ikke hæfter til sårbunden, skal forblive, som de er.

2. Bandagen har ikke hæftet sig til sårbunden: bandagen
fjernes og skiftes kun, hvis den er mættet af sårvæske og
endnu ikke har hæftet sig til sårbunden. Er bandagen ikke
fuldt mættet, kan den blive siddende. Observér fortsat, om
bandagen hæfter sig til sårbunden indenfor de kommende
døgn. (Vær opmærksom på, om det eventuelt er en 3. grads
forbrænding eller infektion, hvis bandagen ikke hæfter).

Fortsættes på næste side

Generelt om AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
• Bandagen er indikeret til anvendelse på 2. grads forbrændinger.
• Bandagen kan forblive på såret i op til 21 dage.
• Bandagen skal/vil efter ca. 2-5 døgn tørre ud og danne et

skorpelignende udseende.
• I takt med at bandagen tørrer ud, vil den hæfte sig til sårbunden.

Dette er en ønsket egenskab ved bandagen.
• Efter 10-16 dage vil bandagen spontant begynde at løsne sig

fra såret. Det sker i takt med, at brandsåret heler op, og der
dannes nyt epitelvæv/nye epitelceller.

• Bandagen vil ikke hæfte til 3. grads forbrændinger pga den
manglende fibrindannelse, og den ønskede effekt med
bandagen opnåes derfor ikke.

Når bandagen hæfter til sårbunden, er det meget vigtigt,
at bandagen forbliver på såret og ikke forsøges
seponeret. Dette gøres kun ved et klinisk behov 
eksempelvis ved mistanke om infektion.

Applicering af AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
Brandsåret behandles initialt i henhold til gældende instrukser
ift. skylning med vand. Inden applicering sikres det, at brandsåret
er en 2. grads forbrænding
• Anvend en passende størrelse bandage. Bandagen skal

appliceres således, at denne dækker minimum 2 cm ud over
sårkanterne på intakt/rask hud. Ved applicering af flere bandager
ved siden af hinanden, skal der ligeledes være et overlap på
minimum 2 cm. Dette skyldes, at bandagen krymper en smule,
når den bliver fugtig, og man derved risikerer blottede områder af 
brandsåret.

• Applicér forsigtigt bandagen på brandsåret, således at der er
kontakt mellem brandsår og bandage. Bandagen påføres i tør
tilstand og må ikke fugtes eller gøres våd på forhånd.

• Overvej sekundær, åndbar forbinding til væskeabsorption, 
eksempelvis gazekompresser, ”blå puder uden plastikmembran” 
eller ”fluffy duffy”

Specielt for handskebandagen
• Anvend passende størrelse handskebandage ved at måle

håndfladens bredde. På bagsiden af handskebandagens
emballage er angivet en størrelsesguide.

• Skønnes det, at hånden vil hæve meget, anvendes en
handskebandage et nummer større. Herved sikres fleksibilitet
trods ødemdannelse.

• Når handskebandagen appliceres, sikrer man sig, at bandagen
danner en kontaktflade med og mellem alle fingre på den for-
brændte hånd. Dette gøres ved forsigtigt at trække i 
bandagens syninger i siden. 

• Placeringen af hver finger i handskebandagen sikres ved
forsigtigt at trække i syningerne samt ved at tilpasse pladsen
mellem fingrene. Ved forbrændinger på hænder er det vigtigt
fra starten at mobilisere hånden/fingrene. Jo mere patienten
bevæger fingre og led, desto bedre fleksibilitet giver bandagen.

• Handskens fingerspidser kan eventuelt klippes af for at øge
fleksibiliteten ved mobilisering. Dette kun såfremt brandsårs-
skaden ikke omfatter fingerspidserne. Vær opmærksom på, at 
bandagen fortsat skal dække 2 cm ud over sårkanten på rask/
intakt hud.

Bandagering af brandsår

Fiksering med sekundær bandage
• Der anvendes en absorberende forbinding som

sekundær forbinding. Denne forbinding må ikke være for
okklusiv, da AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn så
ikke vil være i stand til at tørre ud, som det er hensigten.

• Bandage og sekundær forbinding fikseres, således at
den holdes på plads. Dette gøres eksempelvis med
elastikbind, tubegaze eller netfiksering.

Behandlingsforløb

Dag 1-5 efter initial applicering:
• Observér bandagen de første døgn og fjern/skift kun

sekundær forbinding, men ikke AQUACEL® Burn /
AQUACEL® Ag Burn.

• Der kontrolleres, om AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn
hæfter sig til sårbunden, som det er ønsket. Dette bør ske
døgn 2-5 ved 2. grads forbrændinger.

1. Bandagen har hæftet sig til brandsåret: hvis alt ser
tilfredsstillende ud ved inspektion, appliceres ny sekundær
forbinding. Eventuelle områder af brandsårsbandagen, som
ikke hæfter til sårbunden, skal forblive, som de er.

2. Bandagen har ikke hæftet sig til sårbunden: bandagen
fjernes og skiftes kun, hvis den er mættet af sårvæske og
endnu ikke har hæftet sig til sårbunden. Er bandagen ikke
fuldt mættet, kan den blive siddende. Observér fortsat, om
bandagen hæfter sig til sårbunden indenfor de kommende
døgn. (Vær opmærksom på, om det eventuelt er en 3. grads
forbrænding eller infektion, hvis bandagen ikke hæfter).

Fortsættes på næste side

Generelt om AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
• Bandagen er indikeret til anvendelse på 2. grads forbrændinger.
• Bandagen kan forblive på såret i op til 21 dage.
• Bandagen skal/vil efter ca. 2-5 døgn tørre ud og danne et

skorpelignende udseende.
• I takt med at bandagen tørrer ud, vil den hæfte sig til sårbunden.

Dette er en ønsket egenskab ved bandagen.
• Efter 10-16 dage vil bandagen spontant begynde at løsne sig

fra såret. Det sker i takt med, at brandsåret heler op, og der
dannes nyt epitelvæv/nye epitelceller.

• Bandagen vil ikke hæfte til 3. grads forbrændinger pga den
manglende fibrindannelse, og den ønskede effekt med
bandagen opnåes derfor ikke.

Når bandagen hæfter til sårbunden, er det meget vigtigt,
at bandagen forbliver på såret og ikke forsøges
seponeret. Dette gøres kun ved et klinisk behov 
eksempelvis ved mistanke om infektion.

Applicering af AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
Brandsåret behandles initialt i henhold til gældende instrukser
ift. skylning med vand. Inden applicering sikres det, at brandsåret
er en 2. grads forbrænding
• Anvend en passende størrelse bandage. Bandagen skal

appliceres således, at denne dækker minimum 2 cm ud over
sårkanterne på intakt/rask hud. Ved applicering af flere bandager
ved siden af hinanden, skal der ligeledes være et overlap på
minimum 2 cm. Dette skyldes, at bandagen krymper en smule,
når den bliver fugtig, og man derved risikerer blottede områder af 
brandsåret.

• Applicér forsigtigt bandagen på brandsåret, således at der er
kontakt mellem brandsår og bandage. Bandagen påføres i tør
tilstand og må ikke fugtes eller gøres våd på forhånd.

• Overvej sekundær, åndbar forbinding til væskeabsorption, 
eksempelvis gazekompresser, ”blå puder uden plastikmembran” 
eller ”fluffy duffy”

Specielt for handskebandagen
• Anvend passende størrelse handskebandage ved at måle

håndfladens bredde. På bagsiden af handskebandagens
emballage er angivet en størrelsesguide.

• Skønnes det, at hånden vil hæve meget, anvendes en
handskebandage et nummer større. Herved sikres fleksibilitet
trods ødemdannelse.

• Når handskebandagen appliceres, sikrer man sig, at bandagen
danner en kontaktflade med og mellem alle fingre på den for-
brændte hånd. Dette gøres ved forsigtigt at trække i 
bandagens syninger i siden. 

• Placeringen af hver finger i handskebandagen sikres ved
forsigtigt at trække i syningerne samt ved at tilpasse pladsen
mellem fingrene. Ved forbrændinger på hænder er det vigtigt
fra starten at mobilisere hånden/fingrene. Jo mere patienten
bevæger fingre og led, desto bedre fleksibilitet giver bandagen.

• Handskens fingerspidser kan eventuelt klippes af for at øge
fleksibiliteten ved mobilisering. Dette kun såfremt brandsårs-
skaden ikke omfatter fingerspidserne. Vær opmærksom på, at 
bandagen fortsat skal dække 2 cm ud over sårkanten på rask/
intakt hud.

Bandagering af brandsår

Fiksering med sekundær bandage
• Der anvendes en absorberende forbinding som

sekundær forbinding. Denne forbinding må ikke være for
okklusiv, da AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn så
ikke vil være i stand til at tørre ud, som det er hensigten.

• Bandage og sekundær forbinding fikseres, således at
den holdes på plads. Dette gøres eksempelvis med
elastikbind, tubegaze eller netfiksering.

Behandlingsforløb

Dag 1-5 efter initial applicering:
• Observér bandagen de første døgn og fjern/skift kun

sekundær forbinding, men ikke AQUACEL® Burn /
AQUACEL® Ag Burn.

• Der kontrolleres, om AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn
hæfter sig til sårbunden, som det er ønsket. Dette bør ske
døgn 2-5 ved 2. grads forbrændinger.

1. Bandagen har hæftet sig til brandsåret: hvis alt ser
tilfredsstillende ud ved inspektion, appliceres ny sekundær
forbinding. Eventuelle områder af brandsårsbandagen, som
ikke hæfter til sårbunden, skal forblive, som de er.

2. Bandagen har ikke hæftet sig til sårbunden: bandagen
fjernes og skiftes kun, hvis den er mættet af sårvæske og
endnu ikke har hæftet sig til sårbunden. Er bandagen ikke
fuldt mættet, kan den blive siddende. Observér fortsat, om
bandagen hæfter sig til sårbunden indenfor de kommende
døgn. (Vær opmærksom på, om det eventuelt er en 3. grads
forbrænding eller infektion, hvis bandagen ikke hæfter).

Fortsættes på næste side

Generelt om AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
• Bandagen er indikeret til anvendelse på 2. grads forbrændinger.
• Bandagen kan forblive på såret i op til 21 dage.
• Bandagen skal/vil efter ca. 2-5 døgn tørre ud og danne et

skorpelignende udseende.
• I takt med at bandagen tørrer ud, vil den hæfte sig til sårbunden.

Dette er en ønsket egenskab ved bandagen.
• Efter 10-16 dage vil bandagen spontant begynde at løsne sig

fra såret. Det sker i takt med, at brandsåret heler op, og der
dannes nyt epitelvæv/nye epitelceller.

• Bandagen vil ikke hæfte til 3. grads forbrændinger pga den
manglende fibrindannelse, og den ønskede effekt med
bandagen opnåes derfor ikke.

Når bandagen hæfter til sårbunden, er det meget vigtigt,
at bandagen forbliver på såret og ikke forsøges
seponeret. Dette gøres kun ved et klinisk behov 
eksempelvis ved mistanke om infektion.

Applicering af AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
Brandsåret behandles initialt i henhold til gældende instrukser
ift. skylning med vand. Inden applicering sikres det, at brandsåret
er en 2. grads forbrænding
• Anvend en passende størrelse bandage. Bandagen skal

appliceres således, at denne dækker minimum 2 cm ud over
sårkanterne på intakt/rask hud. Ved applicering af flere bandager
ved siden af hinanden, skal der ligeledes være et overlap på
minimum 2 cm. Dette skyldes, at bandagen krymper en smule,
når den bliver fugtig, og man derved risikerer blottede områder af 
brandsåret.

• Applicér forsigtigt bandagen på brandsåret, således at der er
kontakt mellem brandsår og bandage. Bandagen påføres i tør
tilstand og må ikke fugtes eller gøres våd på forhånd.

• Overvej sekundær, åndbar forbinding til væskeabsorption, 
eksempelvis gazekompresser, ”blå puder uden plastikmembran” 
eller ”fluffy duffy”

Specielt for handskebandagen
• Anvend passende størrelse handskebandage ved at måle

håndfladens bredde. På bagsiden af handskebandagens
emballage er angivet en størrelsesguide.

• Skønnes det, at hånden vil hæve meget, anvendes en
handskebandage et nummer større. Herved sikres fleksibilitet
trods ødemdannelse.

• Når handskebandagen appliceres, sikrer man sig, at bandagen
danner en kontaktflade med og mellem alle fingre på den for-
brændte hånd. Dette gøres ved forsigtigt at trække i 
bandagens syninger i siden. 

• Placeringen af hver finger i handskebandagen sikres ved
forsigtigt at trække i syningerne samt ved at tilpasse pladsen
mellem fingrene. Ved forbrændinger på hænder er det vigtigt
fra starten at mobilisere hånden/fingrene. Jo mere patienten
bevæger fingre og led, desto bedre fleksibilitet giver bandagen.

• Handskens fingerspidser kan eventuelt klippes af for at øge
fleksibiliteten ved mobilisering. Dette kun såfremt brandsårs-
skaden ikke omfatter fingerspidserne. Vær opmærksom på, at 
bandagen fortsat skal dække 2 cm ud over sårkanten på rask/
intakt hud.

Bandagering af brandsår

Fiksering med sekundær bandage
• Der anvendes en absorberende forbinding som

sekundær forbinding. Denne forbinding må ikke være for
okklusiv, da AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn så
ikke vil være i stand til at tørre ud, som det er hensigten.

• Bandage og sekundær forbinding fikseres, således at
den holdes på plads. Dette gøres eksempelvis med
elastikbind, tubegaze eller netfiksering.

Behandlingsforløb

Dag 1-5 efter initial applicering:
• Observér bandagen de første døgn og fjern/skift kun

sekundær forbinding, men ikke AQUACEL® Burn /
AQUACEL® Ag Burn.

• Der kontrolleres, om AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn
hæfter sig til sårbunden, som det er ønsket. Dette bør ske
døgn 2-5 ved 2. grads forbrændinger.

1. Bandagen har hæftet sig til brandsåret: hvis alt ser
tilfredsstillende ud ved inspektion, appliceres ny sekundær
forbinding. Eventuelle områder af brandsårsbandagen, som
ikke hæfter til sårbunden, skal forblive, som de er.

2. Bandagen har ikke hæftet sig til sårbunden: bandagen
fjernes og skiftes kun, hvis den er mættet af sårvæske og
endnu ikke har hæftet sig til sårbunden. Er bandagen ikke
fuldt mættet, kan den blive siddende. Observér fortsat, om
bandagen hæfter sig til sårbunden indenfor de kommende
døgn. (Vær opmærksom på, om det eventuelt er en 3. grads
forbrænding eller infektion, hvis bandagen ikke hæfter).

Fortsættes på næste side

Generelt om AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
• Bandagen er indikeret til anvendelse på 2. grads forbrændinger.
• Bandagen kan forblive på såret i op til 21 dage.
• Bandagen skal/vil efter ca. 2-5 døgn tørre ud og danne et

skorpelignende udseende.
• I takt med at bandagen tørrer ud, vil den hæfte sig til sårbunden.

Dette er en ønsket egenskab ved bandagen.
• Efter 10-16 dage vil bandagen spontant begynde at løsne sig

fra såret. Det sker i takt med, at brandsåret heler op, og der
dannes nyt epitelvæv/nye epitelceller.

• Bandagen vil ikke hæfte til 3. grads forbrændinger pga den
manglende fibrindannelse, og den ønskede effekt med
bandagen opnåes derfor ikke.

Når bandagen hæfter til sårbunden, er det meget vigtigt, 
at bandagen forbliver på såret og ikke forsøges 
seponeret. Dette gøres kun ved et klinisk behov 
eksempelvis ved mistanke om infektion.

Applicering af AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
Brandsåret behandles initialt i henhold til gældende instrukser 
ift. skylning med vand. Inden applicering sikres det, at brandsåret 
er en 2. grads forbrænding
• Anvend en passende størrelse bandage. Bandagen skal

appliceres således, at denne dækker minimum 2 cm ud over 
sårkanterne på intakt/rask hud. Ved applicering af flere bandager 
ved siden af hinanden, skal der ligeledes være et overlap på 
minimum 2 cm. Dette skyldes, at bandagen krymper en smule, 
når den bliver fugtig, og man derved risikerer blottede områder af 
brandsåret.

• Applicér forsigtigt bandagen på brandsåret, således at der er
kontakt mellem brandsår og bandage. Bandagen påføres i tør 
tilstand og må ikke fugtes eller gøres våd på forhånd.

• Overvej sekundær, åndbar forbinding til væskeabsorption, 
eksempelvis gazekompresser, ”blå puder uden plastikmembran” 
eller ”fluffy duffy” 

Specielt for handskebandagen
• Anvend passende størrelse handskebandage ved at måle

håndfladens bredde. På bagsiden af handskebandagens
emballage er angivet en størrelsesguide.

• Skønnes det, at hånden vil hæve meget, anvendes en
handskebandage et nummer større. Herved sikres fleksibilitet
trods ødemdannelse.

• Når handskebandagen appliceres, sikrer man sig, at bandagen
danner en kontaktflade med og mellem alle fingre på den for-

 brændte hånd. Dette gøres ved forsigtigt at trække i 
bandagens syninger i siden. 

• Placeringen af hver finger i handskebandagen sikres ved
forsigtigt at trække i syningerne samt ved at tilpasse pladsen
mellem fingrene. Ved forbrændinger på hænder er det vigtigt
fra starten at mobilisere hånden/fingrene. Jo mere patienten
bevæger fingre og led, desto bedre fleksibilitet giver bandagen.

• Handskens fingerspidser kan eventuelt klippes af for at øge
fleksibiliteten ved mobilisering. Dette kun såfremt brandsårs-

 skaden ikke omfatter fingerspidserne. Vær opmærksom på, at 
bandagen fortsat skal dække 2 cm ud over sårkanten på rask/  
intakt hud.

Bandagering af brandsår

Fiksering med sekundær bandage
• Der anvendes en absorberende forbinding som

sekundær forbinding. Denne forbinding må ikke være for
okklusiv, da AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn så
ikke vil være i stand til at tørre ud, som det er hensigten.

• Bandage og sekundær forbinding fikseres, således at
den holdes på plads. Dette gøres eksempelvis med
elastikbind, tubegaze eller netfiksering.

Behandlingsforløb

Dag 1-5 efter initial applicering:
• Observér bandagen de første døgn og fjern/skift kun

sekundær forbinding, men ikke AQUACEL® Burn /
AQUACEL® Ag Burn.

• Der kontrolleres, om AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn
hæfter sig til sårbunden, som det er ønsket. Dette bør ske
døgn 2-5 ved 2. grads forbrændinger.

1. Bandagen har hæftet sig til brandsåret: hvis alt ser
tilfredsstillende ud ved inspektion, appliceres ny sekundær
forbinding. Eventuelle områder af brandsårsbandagen, som
ikke hæfter til sårbunden, skal forblive, som de er.

2. Bandagen har ikke hæftet sig til sårbunden: bandagen
fjernes og skiftes kun, hvis den er mættet af sårvæske og
endnu ikke har hæftet sig til sårbunden. Er bandagen ikke
fuldt mættet, kan den blive siddende. Observér fortsat, om
bandagen hæfter sig til sårbunden indenfor de kommende
døgn. (Vær opmærksom på, om det eventuelt er en 3. grads
forbrænding eller infektion, hvis bandagen ikke hæfter).

Fortsættes på næste side

Generelt om AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
• Bandagen er indikeret til anvendelse på 2. grads forbrændinger.
• Bandagen kan forblive på såret i op til 21 dage.
• Bandagen skal/vil efter ca. 2-5 døgn tørre ud og danne et

skorpelignende udseende.
• I takt med at bandagen tørrer ud, vil den hæfte sig til sårbunden.

Dette er en ønsket egenskab ved bandagen.
• Efter 10-16 dage vil bandagen spontant begynde at løsne sig

fra såret. Det sker i takt med, at brandsåret heler op, og der
dannes nyt epitelvæv/nye epitelceller.

• Bandagen vil ikke hæfte til 3. grads forbrændinger pga den
manglende fibrindannelse, og den ønskede effekt med
bandagen opnåes derfor ikke.

Når bandagen hæfter til sårbunden, er det meget vigtigt,
at bandagen forbliver på såret og ikke forsøges
seponeret. Dette gøres kun ved et klinisk behov 
eksempelvis ved mistanke om infektion.

Applicering af AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
Brandsåret behandles initialt i henhold til gældende instrukser
ift. skylning med vand. Inden applicering sikres det, at brandsåret
er en 2. grads forbrænding
• Anvend en passende størrelse bandage. Bandagen skal

appliceres således, at denne dækker minimum 2 cm ud over
sårkanterne på intakt/rask hud. Ved applicering af flere bandager
ved siden af hinanden, skal der ligeledes være et overlap på
minimum 2 cm. Dette skyldes, at bandagen krymper en smule,
når den bliver fugtig, og man derved risikerer blottede områder af 
brandsåret.

• Applicér forsigtigt bandagen på brandsåret, således at der er
kontakt mellem brandsår og bandage. Bandagen påføres i tør
tilstand og må ikke fugtes eller gøres våd på forhånd.

• Overvej sekundær, åndbar forbinding til væskeabsorption, 
eksempelvis gazekompresser, ”blå puder uden plastikmembran” 
eller ”fluffy duffy”

Specielt for handskebandagen
• Anvend passende størrelse handskebandage ved at måle

håndfladens bredde. På bagsiden af handskebandagens
emballage er angivet en størrelsesguide.

• Skønnes det, at hånden vil hæve meget, anvendes en
handskebandage et nummer større. Herved sikres fleksibilitet
trods ødemdannelse.

• Når handskebandagen appliceres, sikrer man sig, at bandagen
danner en kontaktflade med og mellem alle fingre på den for-
brændte hånd. Dette gøres ved forsigtigt at trække i 
bandagens syninger i siden. 

• Placeringen af hver finger i handskebandagen sikres ved
forsigtigt at trække i syningerne samt ved at tilpasse pladsen
mellem fingrene. Ved forbrændinger på hænder er det vigtigt
fra starten at mobilisere hånden/fingrene. Jo mere patienten
bevæger fingre og led, desto bedre fleksibilitet giver bandagen.

• Handskens fingerspidser kan eventuelt klippes af for at øge
fleksibiliteten ved mobilisering. Dette kun såfremt brandsårs-
skaden ikke omfatter fingerspidserne. Vær opmærksom på, at 
bandagen fortsat skal dække 2 cm ud over sårkanten på rask/
intakt hud.

Bandagering af brandsår

Fiksering med sekundær bandage
• Der anvendes en absorberende forbinding som

sekundær forbinding. Denne forbinding må ikke være for
okklusiv, da AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn så
ikke vil være i stand til at tørre ud, som det er hensigten.

• Bandage og sekundær forbinding fikseres, således at
den holdes på plads. Dette gøres eksempelvis med
elastikbind, tubegaze eller netfiksering.

Behandlingsforløb

Dag 1-5 efter initial applicering:
• Observér bandagen de første døgn og fjern/skift kun

sekundær forbinding, men ikke AQUACEL® Burn /
AQUACEL® Ag Burn.

• Der kontrolleres, om AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn
hæfter sig til sårbunden, som det er ønsket. Dette bør ske
døgn 2-5 ved 2. grads forbrændinger.

1. Bandagen har hæftet sig til brandsåret: hvis alt ser
tilfredsstillende ud ved inspektion, appliceres ny sekundær
forbinding. Eventuelle områder af brandsårsbandagen, som
ikke hæfter til sårbunden, skal forblive, som de er.

2. Bandagen har ikke hæftet sig til sårbunden: bandagen
fjernes og skiftes kun, hvis den er mættet af sårvæske og
endnu ikke har hæftet sig til sårbunden. Er bandagen ikke
fuldt mættet, kan den blive siddende. Observér fortsat, om
bandagen hæfter sig til sårbunden indenfor de kommende
døgn. (Vær opmærksom på, om det eventuelt er en 3. grads
forbrænding eller infektion, hvis bandagen ikke hæfter).

Fortsættes på næste side

Generelt om AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
• Bandagen er indikeret til anvendelse på 2. grads forbrændinger.
• Bandagen kan forblive på såret i op til 21 dage.
• Bandagen skal/vil efter ca. 2-5 døgn tørre ud og danne et

skorpelignende udseende.
• I takt med at bandagen tørrer ud, vil den hæfte sig til sårbunden.

Dette er en ønsket egenskab ved bandagen.
• Efter 10-16 dage vil bandagen spontant begynde at løsne sig

fra såret. Det sker i takt med, at brandsåret heler op, og der
dannes nyt epitelvæv/nye epitelceller.

• Bandagen vil ikke hæfte til 3. grads forbrændinger pga den
manglende fibrindannelse, og den ønskede effekt med
bandagen opnåes derfor ikke.

Når bandagen hæfter til sårbunden, er det meget vigtigt,
at bandagen forbliver på såret og ikke forsøges
seponeret. Dette gøres kun ved et klinisk behov 
eksempelvis ved mistanke om infektion.

Applicering af AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
Brandsåret behandles initialt i henhold til gældende instrukser
ift. skylning med vand. Inden applicering sikres det, at brandsåret
er en 2. grads forbrænding
• Anvend en passende størrelse bandage. Bandagen skal

appliceres således, at denne dækker minimum 2 cm ud over
sårkanterne på intakt/rask hud. Ved applicering af flere bandager
ved siden af hinanden, skal der ligeledes være et overlap på
minimum 2 cm. Dette skyldes, at bandagen krymper en smule,
når den bliver fugtig, og man derved risikerer blottede områder af 
brandsåret.

• Applicér forsigtigt bandagen på brandsåret, således at der er
kontakt mellem brandsår og bandage. Bandagen påføres i tør
tilstand og må ikke fugtes eller gøres våd på forhånd.

• Overvej sekundær, åndbar forbinding til væskeabsorption, 
eksempelvis gazekompresser, ”blå puder uden plastikmembran” 
eller ”fluffy duffy”

Specielt for handskebandagen
• Anvend passende størrelse handskebandage ved at måle

håndfladens bredde. På bagsiden af handskebandagens
emballage er angivet en størrelsesguide.

• Skønnes det, at hånden vil hæve meget, anvendes en
handskebandage et nummer større. Herved sikres fleksibilitet
trods ødemdannelse.

• Når handskebandagen appliceres, sikrer man sig, at bandagen
danner en kontaktflade med og mellem alle fingre på den for-
brændte hånd. Dette gøres ved forsigtigt at trække i 
bandagens syninger i siden. 

• Placeringen af hver finger i handskebandagen sikres ved
forsigtigt at trække i syningerne samt ved at tilpasse pladsen
mellem fingrene. Ved forbrændinger på hænder er det vigtigt
fra starten at mobilisere hånden/fingrene. Jo mere patienten
bevæger fingre og led, desto bedre fleksibilitet giver bandagen.

• Handskens fingerspidser kan eventuelt klippes af for at øge
fleksibiliteten ved mobilisering. Dette kun såfremt brandsårs-
skaden ikke omfatter fingerspidserne. Vær opmærksom på, at 
bandagen fortsat skal dække 2 cm ud over sårkanten på rask/
intakt hud.

Bandagering af brandsår

Fiksering med sekundær bandage
• Der anvendes en absorberende forbinding som

sekundær forbinding. Denne forbinding må ikke være for
okklusiv, da AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn så
ikke vil være i stand til at tørre ud, som det er hensigten.

• Bandage og sekundær forbinding fikseres, således at
den holdes på plads. Dette gøres eksempelvis med
elastikbind, tubegaze eller netfiksering.

Behandlingsforløb

Dag 1-5 efter initial applicering:
• Observér bandagen de første døgn og fjern/skift kun

sekundær forbinding, men ikke AQUACEL® Burn /
AQUACEL® Ag Burn.

• Der kontrolleres, om AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn
hæfter sig til sårbunden, som det er ønsket. Dette bør ske
døgn 2-5 ved 2. grads forbrændinger.

1. Bandagen har hæftet sig til brandsåret: hvis alt ser
tilfredsstillende ud ved inspektion, appliceres ny sekundær
forbinding. Eventuelle områder af brandsårsbandagen, som
ikke hæfter til sårbunden, skal forblive, som de er.

2. Bandagen har ikke hæftet sig til sårbunden: bandagen
fjernes og skiftes kun, hvis den er mættet af sårvæske og
endnu ikke har hæftet sig til sårbunden. Er bandagen ikke
fuldt mættet, kan den blive siddende. Observér fortsat, om
bandagen hæfter sig til sårbunden indenfor de kommende
døgn. (Vær opmærksom på, om det eventuelt er en 3. grads
forbrænding eller infektion, hvis bandagen ikke hæfter).

Fortsættes på næste side

Generelt om AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
• Bandagen er indikeret til anvendelse på 2. grads forbrændinger.
• Bandagen kan forblive på såret i op til 21 dage.
• Bandagen skal/vil efter ca. 2-5 døgn tørre ud og danne et

skorpelignende udseende.
• I takt med at bandagen tørrer ud, vil den hæfte sig til sårbunden.

Dette er en ønsket egenskab ved bandagen.
• Efter 10-16 dage vil bandagen spontant begynde at løsne sig

fra såret. Det sker i takt med, at brandsåret heler op, og der
dannes nyt epitelvæv/nye epitelceller.

• Bandagen vil ikke hæfte til 3. grads forbrændinger pga den
manglende fibrindannelse, og den ønskede effekt med
bandagen opnåes derfor ikke.

Når bandagen hæfter til sårbunden, er det meget vigtigt,
at bandagen forbliver på såret og ikke forsøges
seponeret. Dette gøres kun ved et klinisk behov 
eksempelvis ved mistanke om infektion.

Applicering af AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
Brandsåret behandles initialt i henhold til gældende instrukser
ift. skylning med vand. Inden applicering sikres det, at brandsåret
er en 2. grads forbrænding
• Anvend en passende størrelse bandage. Bandagen skal

appliceres således, at denne dækker minimum 2 cm ud over
sårkanterne på intakt/rask hud. Ved applicering af flere bandager
ved siden af hinanden, skal der ligeledes være et overlap på
minimum 2 cm. Dette skyldes, at bandagen krymper en smule,
når den bliver fugtig, og man derved risikerer blottede områder af 
brandsåret.

• Applicér forsigtigt bandagen på brandsåret, således at der er
kontakt mellem brandsår og bandage. Bandagen påføres i tør
tilstand og må ikke fugtes eller gøres våd på forhånd.

• Overvej sekundær, åndbar forbinding til væskeabsorption, 
eksempelvis gazekompresser, ”blå puder uden plastikmembran” 
eller ”fluffy duffy”

Specielt for handskebandagen
• Anvend passende størrelse handskebandage ved at måle

håndfladens bredde. På bagsiden af handskebandagens
emballage er angivet en størrelsesguide.

• Skønnes det, at hånden vil hæve meget, anvendes en
handskebandage et nummer større. Herved sikres fleksibilitet
trods ødemdannelse.

• Når handskebandagen appliceres, sikrer man sig, at bandagen
danner en kontaktflade med og mellem alle fingre på den for-
brændte hånd. Dette gøres ved forsigtigt at trække i 
bandagens syninger i siden. 

• Placeringen af hver finger i handskebandagen sikres ved
forsigtigt at trække i syningerne samt ved at tilpasse pladsen
mellem fingrene. Ved forbrændinger på hænder er det vigtigt
fra starten at mobilisere hånden/fingrene. Jo mere patienten
bevæger fingre og led, desto bedre fleksibilitet giver bandagen.

• Handskens fingerspidser kan eventuelt klippes af for at øge
fleksibiliteten ved mobilisering. Dette kun såfremt brandsårs-
skaden ikke omfatter fingerspidserne. Vær opmærksom på, at 
bandagen fortsat skal dække 2 cm ud over sårkanten på rask/
intakt hud.

Bandagering af brandsår

Fiksering med sekundær bandage
• Der anvendes en absorberende forbinding som

sekundær forbinding. Denne forbinding må ikke være for
okklusiv, da AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn så
ikke vil være i stand til at tørre ud, som det er hensigten.

• Bandage og sekundær forbinding fikseres, således at
den holdes på plads. Dette gøres eksempelvis med
elastikbind, tubegaze eller netfiksering.

Behandlingsforløb

Dag 1-5 efter initial applicering:
• Observér bandagen de første døgn og fjern/skift kun

sekundær forbinding, men ikke AQUACEL® Burn /
AQUACEL® Ag Burn.

• Der kontrolleres, om AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn
hæfter sig til sårbunden, som det er ønsket. Dette bør ske
døgn 2-5 ved 2. grads forbrændinger.

1. Bandagen har hæftet sig til brandsåret: hvis alt ser
tilfredsstillende ud ved inspektion, appliceres ny sekundær
forbinding. Eventuelle områder af brandsårsbandagen, som
ikke hæfter til sårbunden, skal forblive, som de er.

2. Bandagen har ikke hæftet sig til sårbunden: bandagen
fjernes og skiftes kun, hvis den er mættet af sårvæske og
endnu ikke har hæftet sig til sårbunden. Er bandagen ikke
fuldt mættet, kan den blive siddende. Observér fortsat, om
bandagen hæfter sig til sårbunden indenfor de kommende
døgn. (Vær opmærksom på, om det eventuelt er en 3. grads
forbrænding eller infektion, hvis bandagen ikke hæfter).

Fortsættes på næste side

Generelt om AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
• Bandagen er indikeret til anvendelse på 2. grads forbrændinger.
• Bandagen kan forblive på såret i op til 21 dage.
• Bandagen skal/vil efter ca. 2-5 døgn tørre ud og danne et

skorpelignende udseende.
• I takt med at bandagen tørrer ud, vil den hæfte sig til sårbunden.

Dette er en ønsket egenskab ved bandagen.
• Efter 10-16 dage vil bandagen spontant begynde at løsne sig

fra såret. Det sker i takt med, at brandsåret heler op, og der
dannes nyt epitelvæv/nye epitelceller.

• Bandagen vil ikke hæfte til 3. grads forbrændinger pga den
manglende fibrindannelse, og den ønskede effekt med
bandagen opnåes derfor ikke.

Når bandagen hæfter til sårbunden, er det meget vigtigt,
at bandagen forbliver på såret og ikke forsøges
seponeret. Dette gøres kun ved et klinisk behov 
eksempelvis ved mistanke om infektion.

Applicering af AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
Brandsåret behandles initialt i henhold til gældende instrukser
ift. skylning med vand. Inden applicering sikres det, at brandsåret
er en 2. grads forbrænding
• Anvend en passende størrelse bandage. Bandagen skal

appliceres således, at denne dækker minimum 2 cm ud over
sårkanterne på intakt/rask hud. Ved applicering af flere bandager
ved siden af hinanden, skal der ligeledes være et overlap på
minimum 2 cm. Dette skyldes, at bandagen krymper en smule,
når den bliver fugtig, og man derved risikerer blottede områder af 
brandsåret.

• Applicér forsigtigt bandagen på brandsåret, således at der er
kontakt mellem brandsår og bandage. Bandagen påføres i tør
tilstand og må ikke fugtes eller gøres våd på forhånd.

• Overvej sekundær, åndbar forbinding til væskeabsorption, 
eksempelvis gazekompresser, ”blå puder uden plastikmembran” 
eller ”fluffy duffy”

Specielt for handskebandagen
• Anvend passende størrelse handskebandage ved at måle

håndfladens bredde. På bagsiden af handskebandagens
emballage er angivet en størrelsesguide.

• Skønnes det, at hånden vil hæve meget, anvendes en
handskebandage et nummer større. Herved sikres fleksibilitet
trods ødemdannelse.

• Når handskebandagen appliceres, sikrer man sig, at bandagen
danner en kontaktflade med og mellem alle fingre på den for-
brændte hånd. Dette gøres ved forsigtigt at trække i 
bandagens syninger i siden. 

• Placeringen af hver finger i handskebandagen sikres ved
forsigtigt at trække i syningerne samt ved at tilpasse pladsen
mellem fingrene. Ved forbrændinger på hænder er det vigtigt
fra starten at mobilisere hånden/fingrene. Jo mere patienten
bevæger fingre og led, desto bedre fleksibilitet giver bandagen.

• Handskens fingerspidser kan eventuelt klippes af for at øge
fleksibiliteten ved mobilisering. Dette kun såfremt brandsårs-
skaden ikke omfatter fingerspidserne. Vær opmærksom på, at 
bandagen fortsat skal dække 2 cm ud over sårkanten på rask/
intakt hud.

Bandagering af brandsår

Fiksering med sekundær bandage
• Der anvendes en absorberende forbinding som

sekundær forbinding. Denne forbinding må ikke være for
okklusiv, da AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn så
ikke vil være i stand til at tørre ud, som det er hensigten.

• Bandage og sekundær forbinding fikseres, således at
den holdes på plads. Dette gøres eksempelvis med
elastikbind, tubegaze eller netfiksering.

Behandlingsforløb

Dag 1-5 efter initial applicering:
• Observér bandagen de første døgn og fjern/skift kun

sekundær forbinding, men ikke AQUACEL® Burn /
AQUACEL® Ag Burn.

• Der kontrolleres, om AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn
hæfter sig til sårbunden, som det er ønsket. Dette bør ske
døgn 2-5 ved 2. grads forbrændinger.

1. Bandagen har hæftet sig til brandsåret: hvis alt ser
tilfredsstillende ud ved inspektion, appliceres ny sekundær
forbinding. Eventuelle områder af brandsårsbandagen, som
ikke hæfter til sårbunden, skal forblive, som de er.

2. Bandagen har ikke hæftet sig til sårbunden: bandagen
fjernes og skiftes kun, hvis den er mættet af sårvæske og
endnu ikke har hæftet sig til sårbunden. Er bandagen ikke
fuldt mættet, kan den blive siddende. Observér fortsat, om
bandagen hæfter sig til sårbunden indenfor de kommende
døgn. (Vær opmærksom på, om det eventuelt er en 3. grads
forbrænding eller infektion, hvis bandagen ikke hæfter).

Fortsættes på næste side

Generelt om AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
• Bandagen er indikeret til anvendelse på 2. grads forbrændinger.
• Bandagen kan forblive på såret i op til 21 dage.
• Bandagen skal/vil efter ca. 2-5 døgn tørre ud og danne et

skorpelignende udseende.
• I takt med at bandagen tørrer ud, vil den hæfte sig til sårbunden.

Dette er en ønsket egenskab ved bandagen.
• Efter 10-16 dage vil bandagen spontant begynde at løsne sig

fra såret. Det sker i takt med, at brandsåret heler op, og der
dannes nyt epitelvæv/nye epitelceller.

• Bandagen vil ikke hæfte til 3. grads forbrændinger pga den
manglende fibrindannelse, og den ønskede effekt med
bandagen opnåes derfor ikke.

Når bandagen hæfter til sårbunden, er det meget vigtigt,
at bandagen forbliver på såret og ikke forsøges
seponeret. Dette gøres kun ved et klinisk behov 
eksempelvis ved mistanke om infektion.

Applicering af AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
Brandsåret behandles initialt i henhold til gældende instrukser
ift. skylning med vand. Inden applicering sikres det, at brandsåret
er en 2. grads forbrænding
• Anvend en passende størrelse bandage. Bandagen skal

appliceres således, at denne dækker minimum 2 cm ud over
sårkanterne på intakt/rask hud. Ved applicering af flere bandager
ved siden af hinanden, skal der ligeledes være et overlap på
minimum 2 cm. Dette skyldes, at bandagen krymper en smule,
når den bliver fugtig, og man derved risikerer blottede områder af 
brandsåret.

• Applicér forsigtigt bandagen på brandsåret, således at der er
kontakt mellem brandsår og bandage. Bandagen påføres i tør
tilstand og må ikke fugtes eller gøres våd på forhånd.

• Overvej sekundær, åndbar forbinding til væskeabsorption, 
eksempelvis gazekompresser, ”blå puder uden plastikmembran” 
eller ”fluffy duffy”

Specielt for handskebandagen
• Anvend passende størrelse handskebandage ved at måle

håndfladens bredde. På bagsiden af handskebandagens
emballage er angivet en størrelsesguide.

• Skønnes det, at hånden vil hæve meget, anvendes en
handskebandage et nummer større. Herved sikres fleksibilitet
trods ødemdannelse.

• Når handskebandagen appliceres, sikrer man sig, at bandagen
danner en kontaktflade med og mellem alle fingre på den for-
brændte hånd. Dette gøres ved forsigtigt at trække i 
bandagens syninger i siden. 

• Placeringen af hver finger i handskebandagen sikres ved
forsigtigt at trække i syningerne samt ved at tilpasse pladsen
mellem fingrene. Ved forbrændinger på hænder er det vigtigt
fra starten at mobilisere hånden/fingrene. Jo mere patienten
bevæger fingre og led, desto bedre fleksibilitet giver bandagen.

• Handskens fingerspidser kan eventuelt klippes af for at øge
fleksibiliteten ved mobilisering. Dette kun såfremt brandsårs-
skaden ikke omfatter fingerspidserne. Vær opmærksom på, at 
bandagen fortsat skal dække 2 cm ud over sårkanten på rask/
intakt hud.

Bandagering af brandsår

Fiksering med sekundær bandage
• Der anvendes en absorberende forbinding som

sekundær forbinding. Denne forbinding må ikke være for
okklusiv, da AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn så
ikke vil være i stand til at tørre ud, som det er hensigten.

• Bandage og sekundær forbinding fikseres, således at
den holdes på plads. Dette gøres eksempelvis med
elastikbind, tubegaze eller netfiksering.

Behandlingsforløb

Dag 1-5 efter initial applicering:
• Observér bandagen de første døgn og fjern/skift kun

sekundær forbinding, men ikke AQUACEL® Burn /
AQUACEL® Ag Burn.

• Der kontrolleres, om AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn
hæfter sig til sårbunden, som det er ønsket. Dette bør ske
døgn 2-5 ved 2. grads forbrændinger.

1. Bandagen har hæftet sig til brandsåret: hvis alt ser
tilfredsstillende ud ved inspektion, appliceres ny sekundær
forbinding. Eventuelle områder af brandsårsbandagen, som
ikke hæfter til sårbunden, skal forblive, som de er.

2. Bandagen har ikke hæftet sig til sårbunden: bandagen
fjernes og skiftes kun, hvis den er mættet af sårvæske og
endnu ikke har hæftet sig til sårbunden. Er bandagen ikke
fuldt mættet, kan den blive siddende. Observér fortsat, om
bandagen hæfter sig til sårbunden indenfor de kommende
døgn. (Vær opmærksom på, om det eventuelt er en 3. grads
forbrænding eller infektion, hvis bandagen ikke hæfter).

Fortsættes på næste side

Generelt om AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
• Bandagen er indikeret til anvendelse på 2. grads forbrændinger.
• Bandagen kan forblive på såret i op til 21 dage.
• Bandagen skal/vil efter ca. 2-5 døgn tørre ud og danne et

skorpelignende udseende.
• I takt med at bandagen tørrer ud, vil den hæfte sig til sårbunden.

Dette er en ønsket egenskab ved bandagen.
• Efter 10-16 dage vil bandagen spontant begynde at løsne sig

fra såret. Det sker i takt med, at brandsåret heler op, og der
dannes nyt epitelvæv/nye epitelceller.

• Bandagen vil ikke hæfte til 3. grads forbrændinger pga den
manglende fibrindannelse, og den ønskede effekt med
bandagen opnåes derfor ikke.

Når bandagen hæfter til sårbunden, er det meget vigtigt, 
at bandagen forbliver på såret og ikke forsøges 
seponeret. Dette gøres kun ved et klinisk behov 
eksempelvis ved mistanke om infektion.

Applicering af AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
Brandsåret behandles initialt i henhold til gældende instrukser 
ift. skylning med vand. Inden applicering sikres det, at brandsåret 
er en 2. grads forbrænding
• Anvend en passende størrelse bandage. Bandagen skal

appliceres således, at denne dækker minimum 2 cm ud over 
sårkanterne på intakt/rask hud. Ved applicering af flere bandager 
ved siden af hinanden, skal der ligeledes være et overlap på 
minimum 2 cm. Dette skyldes, at bandagen krymper en smule, 
når den bliver fugtig, og man derved risikerer blottede områder af 
brandsåret.

• Applicér forsigtigt bandagen på brandsåret, således at der er
kontakt mellem brandsår og bandage. Bandagen påføres i tør 
tilstand og må ikke fugtes eller gøres våd på forhånd.

• Overvej sekundær, åndbar forbinding til væskeabsorption, 
eksempelvis gazekompresser, ”blå puder uden plastikmembran” 
eller ”fluffy duffy” 

Specielt for handskebandagen
• Anvend passende størrelse handskebandage ved at måle

håndfladens bredde. På bagsiden af handskebandagens
emballage er angivet en størrelsesguide.

• Skønnes det, at hånden vil hæve meget, anvendes en
handskebandage et nummer større. Herved sikres fleksibilitet
trods ødemdannelse.

• Når handskebandagen appliceres, sikrer man sig, at bandagen
danner en kontaktflade med og mellem alle fingre på den for-

 brændte hånd. Dette gøres ved forsigtigt at trække i 
bandagens syninger i siden. 

• Placeringen af hver finger i handskebandagen sikres ved
forsigtigt at trække i syningerne samt ved at tilpasse pladsen
mellem fingrene. Ved forbrændinger på hænder er det vigtigt
fra starten at mobilisere hånden/fingrene. Jo mere patienten
bevæger fingre og led, desto bedre fleksibilitet giver bandagen.

• Handskens fingerspidser kan eventuelt klippes af for at øge
fleksibiliteten ved mobilisering. Dette kun såfremt brandsårs-

 skaden ikke omfatter fingerspidserne. Vær opmærksom på, at 
bandagen fortsat skal dække 2 cm ud over sårkanten på rask/  
intakt hud.

Bandagering af brandsår

Fiksering med sekundær bandage
• Der anvendes en absorberende forbinding som

sekundær forbinding. Denne forbinding må ikke være for
okklusiv, da AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn så
ikke vil være i stand til at tørre ud, som det er hensigten.

• Bandage og sekundær forbinding fikseres, således at
den holdes på plads. Dette gøres eksempelvis med
elastikbind, tubegaze eller netfiksering.

Behandlingsforløb

Dag 1-5 efter initial applicering:
• Observér bandagen de første døgn og fjern/skift kun

sekundær forbinding, men ikke AQUACEL® Burn /
AQUACEL® Ag Burn.

• Der kontrolleres, om AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn
hæfter sig til sårbunden, som det er ønsket. Dette bør ske
døgn 2-5 ved 2. grads forbrændinger.

1. Bandagen har hæftet sig til brandsåret: hvis alt ser
tilfredsstillende ud ved inspektion, appliceres ny sekundær
forbinding. Eventuelle områder af brandsårsbandagen, som
ikke hæfter til sårbunden, skal forblive, som de er.

2. Bandagen har ikke hæftet sig til sårbunden: bandagen
fjernes og skiftes kun, hvis den er mættet af sårvæske og
endnu ikke har hæftet sig til sårbunden. Er bandagen ikke
fuldt mættet, kan den blive siddende. Observér fortsat, om
bandagen hæfter sig til sårbunden indenfor de kommende
døgn. (Vær opmærksom på, om det eventuelt er en 3. grads
forbrænding eller infektion, hvis bandagen ikke hæfter).

Fortsættes på næste side

Generelt om AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
• Bandagen er indikeret til anvendelse på 2. grads forbrændinger.
• Bandagen kan forblive på såret i op til 21 dage.
• Bandagen skal/vil efter ca. 2-5 døgn tørre ud og danne et

skorpelignende udseende.
• I takt med at bandagen tørrer ud, vil den hæfte sig til sårbunden.

Dette er en ønsket egenskab ved bandagen.
• Efter 10-16 dage vil bandagen spontant begynde at løsne sig

fra såret. Det sker i takt med, at brandsåret heler op, og der
dannes nyt epitelvæv/nye epitelceller.

• Bandagen vil ikke hæfte til 3. grads forbrændinger pga den
manglende fibrindannelse, og den ønskede effekt med
bandagen opnåes derfor ikke.

Når bandagen hæfter til sårbunden, er det meget vigtigt,
at bandagen forbliver på såret og ikke forsøges
seponeret. Dette gøres kun ved et klinisk behov 
eksempelvis ved mistanke om infektion.

Applicering af AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
Brandsåret behandles initialt i henhold til gældende instrukser
ift. skylning med vand. Inden applicering sikres det, at brandsåret
er en 2. grads forbrænding
• Anvend en passende størrelse bandage. Bandagen skal

appliceres således, at denne dækker minimum 2 cm ud over
sårkanterne på intakt/rask hud. Ved applicering af flere bandager
ved siden af hinanden, skal der ligeledes være et overlap på
minimum 2 cm. Dette skyldes, at bandagen krymper en smule,
når den bliver fugtig, og man derved risikerer blottede områder af 
brandsåret.

• Applicér forsigtigt bandagen på brandsåret, således at der er
kontakt mellem brandsår og bandage. Bandagen påføres i tør
tilstand og må ikke fugtes eller gøres våd på forhånd.

• Overvej sekundær, åndbar forbinding til væskeabsorption, 
eksempelvis gazekompresser, ”blå puder uden plastikmembran” 
eller ”fluffy duffy”

Specielt for handskebandagen
• Anvend passende størrelse handskebandage ved at måle

håndfladens bredde. På bagsiden af handskebandagens
emballage er angivet en størrelsesguide.

• Skønnes det, at hånden vil hæve meget, anvendes en
handskebandage et nummer større. Herved sikres fleksibilitet
trods ødemdannelse.

• Når handskebandagen appliceres, sikrer man sig, at bandagen
danner en kontaktflade med og mellem alle fingre på den for-
brændte hånd. Dette gøres ved forsigtigt at trække i 
bandagens syninger i siden. 

• Placeringen af hver finger i handskebandagen sikres ved
forsigtigt at trække i syningerne samt ved at tilpasse pladsen
mellem fingrene. Ved forbrændinger på hænder er det vigtigt
fra starten at mobilisere hånden/fingrene. Jo mere patienten
bevæger fingre og led, desto bedre fleksibilitet giver bandagen.

• Handskens fingerspidser kan eventuelt klippes af for at øge
fleksibiliteten ved mobilisering. Dette kun såfremt brandsårs-
skaden ikke omfatter fingerspidserne. Vær opmærksom på, at 
bandagen fortsat skal dække 2 cm ud over sårkanten på rask/
intakt hud.

Bandagering af brandsår

Fiksering med sekundær bandage
• Der anvendes en absorberende forbinding som

sekundær forbinding. Denne forbinding må ikke være for
okklusiv, da AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn så
ikke vil være i stand til at tørre ud, som det er hensigten.

• Bandage og sekundær forbinding fikseres, således at
den holdes på plads. Dette gøres eksempelvis med
elastikbind, tubegaze eller netfiksering.

Behandlingsforløb

Dag 1-5 efter initial applicering:
• Observér bandagen de første døgn og fjern/skift kun

sekundær forbinding, men ikke AQUACEL® Burn /
AQUACEL® Ag Burn.

• Der kontrolleres, om AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn
hæfter sig til sårbunden, som det er ønsket. Dette bør ske
døgn 2-5 ved 2. grads forbrændinger.

1. Bandagen har hæftet sig til brandsåret: hvis alt ser
tilfredsstillende ud ved inspektion, appliceres ny sekundær
forbinding. Eventuelle områder af brandsårsbandagen, som
ikke hæfter til sårbunden, skal forblive, som de er.

2. Bandagen har ikke hæftet sig til sårbunden: bandagen
fjernes og skiftes kun, hvis den er mættet af sårvæske og
endnu ikke har hæftet sig til sårbunden. Er bandagen ikke
fuldt mættet, kan den blive siddende. Observér fortsat, om
bandagen hæfter sig til sårbunden indenfor de kommende
døgn. (Vær opmærksom på, om det eventuelt er en 3. grads
forbrænding eller infektion, hvis bandagen ikke hæfter).

Fortsættes på næste side

Generelt om AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
• Bandagen er indikeret til anvendelse på 2. grads forbrændinger.
• Bandagen kan forblive på såret i op til 21 dage.
• Bandagen skal/vil efter ca. 2-5 døgn tørre ud og danne et

skorpelignende udseende.
• I takt med at bandagen tørrer ud, vil den hæfte sig til sårbunden.

Dette er en ønsket egenskab ved bandagen.
• Efter 10-16 dage vil bandagen spontant begynde at løsne sig

fra såret. Det sker i takt med, at brandsåret heler op, og der
dannes nyt epitelvæv/nye epitelceller.

• Bandagen vil ikke hæfte til 3. grads forbrændinger pga den
manglende fibrindannelse, og den ønskede effekt med
bandagen opnåes derfor ikke.

Når bandagen hæfter til sårbunden, er det meget vigtigt,
at bandagen forbliver på såret og ikke forsøges
seponeret. Dette gøres kun ved et klinisk behov 
eksempelvis ved mistanke om infektion.

Applicering af AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
Brandsåret behandles initialt i henhold til gældende instrukser
ift. skylning med vand. Inden applicering sikres det, at brandsåret
er en 2. grads forbrænding
• Anvend en passende størrelse bandage. Bandagen skal

appliceres således, at denne dækker minimum 2 cm ud over
sårkanterne på intakt/rask hud. Ved applicering af flere bandager
ved siden af hinanden, skal der ligeledes være et overlap på
minimum 2 cm. Dette skyldes, at bandagen krymper en smule,
når den bliver fugtig, og man derved risikerer blottede områder af 
brandsåret.

• Applicér forsigtigt bandagen på brandsåret, således at der er
kontakt mellem brandsår og bandage. Bandagen påføres i tør
tilstand og må ikke fugtes eller gøres våd på forhånd.

• Overvej sekundær, åndbar forbinding til væskeabsorption, 
eksempelvis gazekompresser, ”blå puder uden plastikmembran” 
eller ”fluffy duffy”

Specielt for handskebandagen
• Anvend passende størrelse handskebandage ved at måle

håndfladens bredde. På bagsiden af handskebandagens
emballage er angivet en størrelsesguide.

• Skønnes det, at hånden vil hæve meget, anvendes en
handskebandage et nummer større. Herved sikres fleksibilitet
trods ødemdannelse.

• Når handskebandagen appliceres, sikrer man sig, at bandagen
danner en kontaktflade med og mellem alle fingre på den for-
brændte hånd. Dette gøres ved forsigtigt at trække i 
bandagens syninger i siden. 

• Placeringen af hver finger i handskebandagen sikres ved
forsigtigt at trække i syningerne samt ved at tilpasse pladsen
mellem fingrene. Ved forbrændinger på hænder er det vigtigt
fra starten at mobilisere hånden/fingrene. Jo mere patienten
bevæger fingre og led, desto bedre fleksibilitet giver bandagen.

• Handskens fingerspidser kan eventuelt klippes af for at øge
fleksibiliteten ved mobilisering. Dette kun såfremt brandsårs-
skaden ikke omfatter fingerspidserne. Vær opmærksom på, at 
bandagen fortsat skal dække 2 cm ud over sårkanten på rask/
intakt hud.

Bandagering af brandsår

Fiksering med sekundær bandage
• Der anvendes en absorberende forbinding som

sekundær forbinding. Denne forbinding må ikke være for
okklusiv, da AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn så
ikke vil være i stand til at tørre ud, som det er hensigten.

• Bandage og sekundær forbinding fikseres, således at
den holdes på plads. Dette gøres eksempelvis med
elastikbind, tubegaze eller netfiksering.

Behandlingsforløb

Dag 1-5 efter initial applicering:
• Observér bandagen de første døgn og fjern/skift kun

sekundær forbinding, men ikke AQUACEL® Burn /
AQUACEL® Ag Burn.

• Der kontrolleres, om AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn
hæfter sig til sårbunden, som det er ønsket. Dette bør ske
døgn 2-5 ved 2. grads forbrændinger.

1. Bandagen har hæftet sig til brandsåret: hvis alt ser
tilfredsstillende ud ved inspektion, appliceres ny sekundær
forbinding. Eventuelle områder af brandsårsbandagen, som
ikke hæfter til sårbunden, skal forblive, som de er.

2. Bandagen har ikke hæftet sig til sårbunden: bandagen
fjernes og skiftes kun, hvis den er mættet af sårvæske og
endnu ikke har hæftet sig til sårbunden. Er bandagen ikke
fuldt mættet, kan den blive siddende. Observér fortsat, om
bandagen hæfter sig til sårbunden indenfor de kommende
døgn. (Vær opmærksom på, om det eventuelt er en 3. grads
forbrænding eller infektion, hvis bandagen ikke hæfter).

Fortsættes på næste side

Generelt om AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
• Bandagen er indikeret til anvendelse på 2. grads forbrændinger.
• Bandagen kan forblive på såret i op til 21 dage.
• Bandagen skal/vil efter ca. 2-5 døgn tørre ud og danne et

skorpelignende udseende.
• I takt med at bandagen tørrer ud, vil den hæfte sig til sårbunden.

Dette er en ønsket egenskab ved bandagen.
• Efter 10-16 dage vil bandagen spontant begynde at løsne sig

fra såret. Det sker i takt med, at brandsåret heler op, og der
dannes nyt epitelvæv/nye epitelceller.

• Bandagen vil ikke hæfte til 3. grads forbrændinger pga den
manglende fibrindannelse, og den ønskede effekt med
bandagen opnåes derfor ikke.

Når bandagen hæfter til sårbunden, er det meget vigtigt,
at bandagen forbliver på såret og ikke forsøges
seponeret. Dette gøres kun ved et klinisk behov 
eksempelvis ved mistanke om infektion.

Applicering af AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
Brandsåret behandles initialt i henhold til gældende instrukser
ift. skylning med vand. Inden applicering sikres det, at brandsåret
er en 2. grads forbrænding
• Anvend en passende størrelse bandage. Bandagen skal

appliceres således, at denne dækker minimum 2 cm ud over
sårkanterne på intakt/rask hud. Ved applicering af flere bandager
ved siden af hinanden, skal der ligeledes være et overlap på
minimum 2 cm. Dette skyldes, at bandagen krymper en smule,
når den bliver fugtig, og man derved risikerer blottede områder af 
brandsåret.

• Applicér forsigtigt bandagen på brandsåret, således at der er
kontakt mellem brandsår og bandage. Bandagen påføres i tør
tilstand og må ikke fugtes eller gøres våd på forhånd.

• Overvej sekundær, åndbar forbinding til væskeabsorption, 
eksempelvis gazekompresser, ”blå puder uden plastikmembran” 
eller ”fluffy duffy”

Specielt for handskebandagen
• Anvend passende størrelse handskebandage ved at måle

håndfladens bredde. På bagsiden af handskebandagens
emballage er angivet en størrelsesguide.

• Skønnes det, at hånden vil hæve meget, anvendes en
handskebandage et nummer større. Herved sikres fleksibilitet
trods ødemdannelse.

• Når handskebandagen appliceres, sikrer man sig, at bandagen
danner en kontaktflade med og mellem alle fingre på den for-
brændte hånd. Dette gøres ved forsigtigt at trække i 
bandagens syninger i siden. 

• Placeringen af hver finger i handskebandagen sikres ved
forsigtigt at trække i syningerne samt ved at tilpasse pladsen
mellem fingrene. Ved forbrændinger på hænder er det vigtigt
fra starten at mobilisere hånden/fingrene. Jo mere patienten
bevæger fingre og led, desto bedre fleksibilitet giver bandagen.

• Handskens fingerspidser kan eventuelt klippes af for at øge
fleksibiliteten ved mobilisering. Dette kun såfremt brandsårs-
skaden ikke omfatter fingerspidserne. Vær opmærksom på, at 
bandagen fortsat skal dække 2 cm ud over sårkanten på rask/
intakt hud.

Bandagering af brandsår

Fiksering med sekundær bandage
• Der anvendes en absorberende forbinding som

sekundær forbinding. Denne forbinding må ikke være for
okklusiv, da AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn så
ikke vil være i stand til at tørre ud, som det er hensigten.

• Bandage og sekundær forbinding fikseres, således at
den holdes på plads. Dette gøres eksempelvis med
elastikbind, tubegaze eller netfiksering.

Behandlingsforløb

Dag 1-5 efter initial applicering:
• Observér bandagen de første døgn og fjern/skift kun

sekundær forbinding, men ikke AQUACEL® Burn /
AQUACEL® Ag Burn.

• Der kontrolleres, om AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn
hæfter sig til sårbunden, som det er ønsket. Dette bør ske
døgn 2-5 ved 2. grads forbrændinger.

1. Bandagen har hæftet sig til brandsåret: hvis alt ser
tilfredsstillende ud ved inspektion, appliceres ny sekundær
forbinding. Eventuelle områder af brandsårsbandagen, som
ikke hæfter til sårbunden, skal forblive, som de er.

2. Bandagen har ikke hæftet sig til sårbunden: bandagen
fjernes og skiftes kun, hvis den er mættet af sårvæske og
endnu ikke har hæftet sig til sårbunden. Er bandagen ikke
fuldt mættet, kan den blive siddende. Observér fortsat, om
bandagen hæfter sig til sårbunden indenfor de kommende
døgn. (Vær opmærksom på, om det eventuelt er en 3. grads
forbrænding eller infektion, hvis bandagen ikke hæfter).

Fortsættes på næste side

Generelt om AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
• Bandagen er indikeret til anvendelse på 2. grads forbrændinger.
• Bandagen kan forblive på såret i op til 21 dage.
• Bandagen skal/vil efter ca. 2-5 døgn tørre ud og danne et

skorpelignende udseende.
• I takt med at bandagen tørrer ud, vil den hæfte sig til sårbunden.

Dette er en ønsket egenskab ved bandagen.
• Efter 10-16 dage vil bandagen spontant begynde at løsne sig

fra såret. Det sker i takt med, at brandsåret heler op, og der
dannes nyt epitelvæv/nye epitelceller.

• Bandagen vil ikke hæfte til 3. grads forbrændinger pga den
manglende fibrindannelse, og den ønskede effekt med
bandagen opnåes derfor ikke.

Når bandagen hæfter til sårbunden, er det meget vigtigt,
at bandagen forbliver på såret og ikke forsøges
seponeret. Dette gøres kun ved et klinisk behov 
eksempelvis ved mistanke om infektion.

Applicering af AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
Brandsåret behandles initialt i henhold til gældende instrukser
ift. skylning med vand. Inden applicering sikres det, at brandsåret
er en 2. grads forbrænding
• Anvend en passende størrelse bandage. Bandagen skal

appliceres således, at denne dækker minimum 2 cm ud over
sårkanterne på intakt/rask hud. Ved applicering af flere bandager
ved siden af hinanden, skal der ligeledes være et overlap på
minimum 2 cm. Dette skyldes, at bandagen krymper en smule,
når den bliver fugtig, og man derved risikerer blottede områder af 
brandsåret.

• Applicér forsigtigt bandagen på brandsåret, således at der er
kontakt mellem brandsår og bandage. Bandagen påføres i tør
tilstand og må ikke fugtes eller gøres våd på forhånd.

• Overvej sekundær, åndbar forbinding til væskeabsorption, 
eksempelvis gazekompresser, ”blå puder uden plastikmembran” 
eller ”fluffy duffy”

Specielt for handskebandagen
• Anvend passende størrelse handskebandage ved at måle

håndfladens bredde. På bagsiden af handskebandagens
emballage er angivet en størrelsesguide.

• Skønnes det, at hånden vil hæve meget, anvendes en
handskebandage et nummer større. Herved sikres fleksibilitet
trods ødemdannelse.

• Når handskebandagen appliceres, sikrer man sig, at bandagen
danner en kontaktflade med og mellem alle fingre på den for-
brændte hånd. Dette gøres ved forsigtigt at trække i 
bandagens syninger i siden. 

• Placeringen af hver finger i handskebandagen sikres ved
forsigtigt at trække i syningerne samt ved at tilpasse pladsen
mellem fingrene. Ved forbrændinger på hænder er det vigtigt
fra starten at mobilisere hånden/fingrene. Jo mere patienten
bevæger fingre og led, desto bedre fleksibilitet giver bandagen.

• Handskens fingerspidser kan eventuelt klippes af for at øge
fleksibiliteten ved mobilisering. Dette kun såfremt brandsårs-
skaden ikke omfatter fingerspidserne. Vær opmærksom på, at 
bandagen fortsat skal dække 2 cm ud over sårkanten på rask/
intakt hud.

Bandagering af brandsår

Fiksering med sekundær bandage
• Der anvendes en absorberende forbinding som

sekundær forbinding. Denne forbinding må ikke være for
okklusiv, da AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn så
ikke vil være i stand til at tørre ud, som det er hensigten.

• Bandage og sekundær forbinding fikseres, således at
den holdes på plads. Dette gøres eksempelvis med
elastikbind, tubegaze eller netfiksering.

Behandlingsforløb

Dag 1-5 efter initial applicering:
• Observér bandagen de første døgn og fjern/skift kun

sekundær forbinding, men ikke AQUACEL® Burn /
AQUACEL® Ag Burn.

• Der kontrolleres, om AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn
hæfter sig til sårbunden, som det er ønsket. Dette bør ske
døgn 2-5 ved 2. grads forbrændinger.

1. Bandagen har hæftet sig til brandsåret: hvis alt ser
tilfredsstillende ud ved inspektion, appliceres ny sekundær
forbinding. Eventuelle områder af brandsårsbandagen, som
ikke hæfter til sårbunden, skal forblive, som de er.

2. Bandagen har ikke hæftet sig til sårbunden: bandagen
fjernes og skiftes kun, hvis den er mættet af sårvæske og
endnu ikke har hæftet sig til sårbunden. Er bandagen ikke
fuldt mættet, kan den blive siddende. Observér fortsat, om
bandagen hæfter sig til sårbunden indenfor de kommende
døgn. (Vær opmærksom på, om det eventuelt er en 3. grads
forbrænding eller infektion, hvis bandagen ikke hæfter).

Fortsættes på næste side

Generelt om AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
• Bandagen er indikeret til anvendelse på 2. grads forbrændinger.
• Bandagen kan forblive på såret i op til 21 dage.
• Bandagen skal/vil efter ca. 2-5 døgn tørre ud og danne et

skorpelignende udseende.
• I takt med at bandagen tørrer ud, vil den hæfte sig til sårbunden.

Dette er en ønsket egenskab ved bandagen.
• Efter 10-16 dage vil bandagen spontant begynde at løsne sig

fra såret. Det sker i takt med, at brandsåret heler op, og der
dannes nyt epitelvæv/nye epitelceller.

• Bandagen vil ikke hæfte til 3. grads forbrændinger pga den
manglende fibrindannelse, og den ønskede effekt med
bandagen opnåes derfor ikke.

Når bandagen hæfter til sårbunden, er det meget vigtigt,
at bandagen forbliver på såret og ikke forsøges
seponeret. Dette gøres kun ved et klinisk behov 
eksempelvis ved mistanke om infektion.

Applicering af AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
Brandsåret behandles initialt i henhold til gældende instrukser
ift. skylning med vand. Inden applicering sikres det, at brandsåret
er en 2. grads forbrænding
• Anvend en passende størrelse bandage. Bandagen skal

appliceres således, at denne dækker minimum 2 cm ud over
sårkanterne på intakt/rask hud. Ved applicering af flere bandager
ved siden af hinanden, skal der ligeledes være et overlap på
minimum 2 cm. Dette skyldes, at bandagen krymper en smule,
når den bliver fugtig, og man derved risikerer blottede områder af 
brandsåret.

• Applicér forsigtigt bandagen på brandsåret, således at der er
kontakt mellem brandsår og bandage. Bandagen påføres i tør
tilstand og må ikke fugtes eller gøres våd på forhånd.

• Overvej sekundær, åndbar forbinding til væskeabsorption, 
eksempelvis gazekompresser, ”blå puder uden plastikmembran” 
eller ”fluffy duffy”

Specielt for handskebandagen
• Anvend passende størrelse handskebandage ved at måle

håndfladens bredde. På bagsiden af handskebandagens
emballage er angivet en størrelsesguide.

• Skønnes det, at hånden vil hæve meget, anvendes en
handskebandage et nummer større. Herved sikres fleksibilitet
trods ødemdannelse.

• Når handskebandagen appliceres, sikrer man sig, at bandagen
danner en kontaktflade med og mellem alle fingre på den for-
brændte hånd. Dette gøres ved forsigtigt at trække i 
bandagens syninger i siden. 

• Placeringen af hver finger i handskebandagen sikres ved
forsigtigt at trække i syningerne samt ved at tilpasse pladsen
mellem fingrene. Ved forbrændinger på hænder er det vigtigt
fra starten at mobilisere hånden/fingrene. Jo mere patienten
bevæger fingre og led, desto bedre fleksibilitet giver bandagen.

• Handskens fingerspidser kan eventuelt klippes af for at øge
fleksibiliteten ved mobilisering. Dette kun såfremt brandsårs-
skaden ikke omfatter fingerspidserne. Vær opmærksom på, at 
bandagen fortsat skal dække 2 cm ud over sårkanten på rask/
intakt hud.

Bandagering af brandsår

Fiksering med sekundær bandage
• Der anvendes en absorberende forbinding som

sekundær forbinding. Denne forbinding må ikke være for
okklusiv, da AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn så
ikke vil være i stand til at tørre ud, som det er hensigten.

• Bandage og sekundær forbinding fikseres, således at
den holdes på plads. Dette gøres eksempelvis med
elastikbind, tubegaze eller netfiksering.

Behandlingsforløb

Dag 1-5 efter initial applicering:
• Observér bandagen de første døgn og fjern/skift kun

sekundær forbinding, men ikke AQUACEL® Burn /
AQUACEL® Ag Burn.

• Der kontrolleres, om AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn
hæfter sig til sårbunden, som det er ønsket. Dette bør ske
døgn 2-5 ved 2. grads forbrændinger.

1. Bandagen har hæftet sig til brandsåret: hvis alt ser
tilfredsstillende ud ved inspektion, appliceres ny sekundær
forbinding. Eventuelle områder af brandsårsbandagen, som
ikke hæfter til sårbunden, skal forblive, som de er.

2. Bandagen har ikke hæftet sig til sårbunden: bandagen
fjernes og skiftes kun, hvis den er mættet af sårvæske og
endnu ikke har hæftet sig til sårbunden. Er bandagen ikke
fuldt mættet, kan den blive siddende. Observér fortsat, om
bandagen hæfter sig til sårbunden indenfor de kommende
døgn. (Vær opmærksom på, om det eventuelt er en 3. grads
forbrænding eller infektion, hvis bandagen ikke hæfter).

Fortsættes på næste side

Generelt om AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
• Bandagen er indikeret til anvendelse på 2. grads forbrændinger.
• Bandagen kan forblive på såret i op til 21 dage.
• Bandagen skal/vil efter ca. 2-5 døgn tørre ud og danne et

skorpelignende udseende.
• I takt med at bandagen tørrer ud, vil den hæfte sig til sårbunden.

Dette er en ønsket egenskab ved bandagen.
• Efter 10-16 dage vil bandagen spontant begynde at løsne sig

fra såret. Det sker i takt med, at brandsåret heler op, og der
dannes nyt epitelvæv/nye epitelceller.

• Bandagen vil ikke hæfte til 3. grads forbrændinger pga den
manglende fibrindannelse, og den ønskede effekt med
bandagen opnåes derfor ikke.

Når bandagen hæfter til sårbunden, er det meget vigtigt, 
at bandagen forbliver på såret og ikke forsøges 
seponeret. Dette gøres kun ved et klinisk behov 
eksempelvis ved mistanke om infektion.

Applicering af AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
Brandsåret behandles initialt i henhold til gældende instrukser 
ift. skylning med vand. Inden applicering sikres det, at brandsåret 
er en 2. grads forbrænding
• Anvend en passende størrelse bandage. Bandagen skal

appliceres således, at denne dækker minimum 2 cm ud over 
sårkanterne på intakt/rask hud. Ved applicering af flere bandager 
ved siden af hinanden, skal der ligeledes være et overlap på 
minimum 2 cm. Dette skyldes, at bandagen krymper en smule, 
når den bliver fugtig, og man derved risikerer blottede områder af 
brandsåret.

• Applicér forsigtigt bandagen på brandsåret, således at der er
kontakt mellem brandsår og bandage. Bandagen påføres i tør 
tilstand og må ikke fugtes eller gøres våd på forhånd.

• Overvej sekundær, åndbar forbinding til væskeabsorption, 
eksempelvis gazekompresser, ”blå puder uden plastikmembran” 
eller ”fluffy duffy” 

Specielt for handskebandagen
• Anvend passende størrelse handskebandage ved at måle

håndfladens bredde. På bagsiden af handskebandagens
emballage er angivet en størrelsesguide.

• Skønnes det, at hånden vil hæve meget, anvendes en
handskebandage et nummer større. Herved sikres fleksibilitet
trods ødemdannelse.

• Når handskebandagen appliceres, sikrer man sig, at bandagen
danner en kontaktflade med og mellem alle fingre på den for-

 brændte hånd. Dette gøres ved forsigtigt at trække i 
bandagens syninger i siden. 

• Placeringen af hver finger i handskebandagen sikres ved
forsigtigt at trække i syningerne samt ved at tilpasse pladsen
mellem fingrene. Ved forbrændinger på hænder er det vigtigt
fra starten at mobilisere hånden/fingrene. Jo mere patienten
bevæger fingre og led, desto bedre fleksibilitet giver bandagen.

• Handskens fingerspidser kan eventuelt klippes af for at øge
fleksibiliteten ved mobilisering. Dette kun såfremt brandsårs-

 skaden ikke omfatter fingerspidserne. Vær opmærksom på, at 
bandagen fortsat skal dække 2 cm ud over sårkanten på rask/  
intakt hud.

Bandagering af brandsår

Fiksering med sekundær bandage
• Der anvendes en absorberende forbinding som

sekundær forbinding. Denne forbinding må ikke være for
okklusiv, da AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn så
ikke vil være i stand til at tørre ud, som det er hensigten.

• Bandage og sekundær forbinding fikseres, således at
den holdes på plads. Dette gøres eksempelvis med
elastikbind, tubegaze eller netfiksering.

Behandlingsforløb

Dag 1-5 efter initial applicering:
• Observér bandagen de første døgn og fjern/skift kun

sekundær forbinding, men ikke AQUACEL® Burn /
AQUACEL® Ag Burn.

• Der kontrolleres, om AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn
hæfter sig til sårbunden, som det er ønsket. Dette bør ske
døgn 2-5 ved 2. grads forbrændinger.

1. Bandagen har hæftet sig til brandsåret: hvis alt ser
tilfredsstillende ud ved inspektion, appliceres ny sekundær
forbinding. Eventuelle områder af brandsårsbandagen, som
ikke hæfter til sårbunden, skal forblive, som de er.

2. Bandagen har ikke hæftet sig til sårbunden: bandagen
fjernes og skiftes kun, hvis den er mættet af sårvæske og
endnu ikke har hæftet sig til sårbunden. Er bandagen ikke
fuldt mættet, kan den blive siddende. Observér fortsat, om
bandagen hæfter sig til sårbunden indenfor de kommende
døgn. (Vær opmærksom på, om det eventuelt er en 3. grads
forbrænding eller infektion, hvis bandagen ikke hæfter).

Fortsættes på næste side

Generelt om AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
• Bandagen er indikeret til anvendelse på 2. grads forbrændinger.
• Bandagen kan forblive på såret i op til 21 dage.
• Bandagen skal/vil efter ca. 2-5 døgn tørre ud og danne et

skorpelignende udseende.
• I takt med at bandagen tørrer ud, vil den hæfte sig til sårbunden.

Dette er en ønsket egenskab ved bandagen.
• Efter 10-16 dage vil bandagen spontant begynde at løsne sig

fra såret. Det sker i takt med, at brandsåret heler op, og der
dannes nyt epitelvæv/nye epitelceller.

• Bandagen vil ikke hæfte til 3. grads forbrændinger pga den
manglende fibrindannelse, og den ønskede effekt med
bandagen opnåes derfor ikke.

Når bandagen hæfter til sårbunden, er det meget vigtigt,
at bandagen forbliver på såret og ikke forsøges
seponeret. Dette gøres kun ved et klinisk behov 
eksempelvis ved mistanke om infektion.

Applicering af AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
Brandsåret behandles initialt i henhold til gældende instrukser
ift. skylning med vand. Inden applicering sikres det, at brandsåret
er en 2. grads forbrænding
• Anvend en passende størrelse bandage. Bandagen skal

appliceres således, at denne dækker minimum 2 cm ud over
sårkanterne på intakt/rask hud. Ved applicering af flere bandager
ved siden af hinanden, skal der ligeledes være et overlap på
minimum 2 cm. Dette skyldes, at bandagen krymper en smule,
når den bliver fugtig, og man derved risikerer blottede områder af 
brandsåret.

• Applicér forsigtigt bandagen på brandsåret, således at der er
kontakt mellem brandsår og bandage. Bandagen påføres i tør
tilstand og må ikke fugtes eller gøres våd på forhånd.

• Overvej sekundær, åndbar forbinding til væskeabsorption, 
eksempelvis gazekompresser, ”blå puder uden plastikmembran” 
eller ”fluffy duffy”

Specielt for handskebandagen
• Anvend passende størrelse handskebandage ved at måle

håndfladens bredde. På bagsiden af handskebandagens
emballage er angivet en størrelsesguide.

• Skønnes det, at hånden vil hæve meget, anvendes en
handskebandage et nummer større. Herved sikres fleksibilitet
trods ødemdannelse.

• Når handskebandagen appliceres, sikrer man sig, at bandagen
danner en kontaktflade med og mellem alle fingre på den for-
brændte hånd. Dette gøres ved forsigtigt at trække i 
bandagens syninger i siden. 

• Placeringen af hver finger i handskebandagen sikres ved
forsigtigt at trække i syningerne samt ved at tilpasse pladsen
mellem fingrene. Ved forbrændinger på hænder er det vigtigt
fra starten at mobilisere hånden/fingrene. Jo mere patienten
bevæger fingre og led, desto bedre fleksibilitet giver bandagen.

• Handskens fingerspidser kan eventuelt klippes af for at øge
fleksibiliteten ved mobilisering. Dette kun såfremt brandsårs-
skaden ikke omfatter fingerspidserne. Vær opmærksom på, at 
bandagen fortsat skal dække 2 cm ud over sårkanten på rask/
intakt hud.

Bandagering af brandsår

Fiksering med sekundær bandage
• Der anvendes en absorberende forbinding som

sekundær forbinding. Denne forbinding må ikke være for
okklusiv, da AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn så
ikke vil være i stand til at tørre ud, som det er hensigten.

• Bandage og sekundær forbinding fikseres, således at
den holdes på plads. Dette gøres eksempelvis med
elastikbind, tubegaze eller netfiksering.

Behandlingsforløb

Dag 1-5 efter initial applicering:
• Observér bandagen de første døgn og fjern/skift kun

sekundær forbinding, men ikke AQUACEL® Burn /
AQUACEL® Ag Burn.

• Der kontrolleres, om AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn
hæfter sig til sårbunden, som det er ønsket. Dette bør ske
døgn 2-5 ved 2. grads forbrændinger.

1. Bandagen har hæftet sig til brandsåret: hvis alt ser
tilfredsstillende ud ved inspektion, appliceres ny sekundær
forbinding. Eventuelle områder af brandsårsbandagen, som
ikke hæfter til sårbunden, skal forblive, som de er.

2. Bandagen har ikke hæftet sig til sårbunden: bandagen
fjernes og skiftes kun, hvis den er mættet af sårvæske og
endnu ikke har hæftet sig til sårbunden. Er bandagen ikke
fuldt mættet, kan den blive siddende. Observér fortsat, om
bandagen hæfter sig til sårbunden indenfor de kommende
døgn. (Vær opmærksom på, om det eventuelt er en 3. grads
forbrænding eller infektion, hvis bandagen ikke hæfter).

Fortsættes på næste side

Generelt om AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
• Bandagen er indikeret til anvendelse på 2. grads forbrændinger.
• Bandagen kan forblive på såret i op til 21 dage.
• Bandagen skal/vil efter ca. 2-5 døgn tørre ud og danne et

skorpelignende udseende.
• I takt med at bandagen tørrer ud, vil den hæfte sig til sårbunden.

Dette er en ønsket egenskab ved bandagen.
• Efter 10-16 dage vil bandagen spontant begynde at løsne sig

fra såret. Det sker i takt med, at brandsåret heler op, og der
dannes nyt epitelvæv/nye epitelceller.

• Bandagen vil ikke hæfte til 3. grads forbrændinger pga den
manglende fibrindannelse, og den ønskede effekt med
bandagen opnåes derfor ikke.

Når bandagen hæfter til sårbunden, er det meget vigtigt,
at bandagen forbliver på såret og ikke forsøges
seponeret. Dette gøres kun ved et klinisk behov 
eksempelvis ved mistanke om infektion.

Applicering af AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
Brandsåret behandles initialt i henhold til gældende instrukser
ift. skylning med vand. Inden applicering sikres det, at brandsåret
er en 2. grads forbrænding
• Anvend en passende størrelse bandage. Bandagen skal

appliceres således, at denne dækker minimum 2 cm ud over
sårkanterne på intakt/rask hud. Ved applicering af flere bandager
ved siden af hinanden, skal der ligeledes være et overlap på
minimum 2 cm. Dette skyldes, at bandagen krymper en smule,
når den bliver fugtig, og man derved risikerer blottede områder af 
brandsåret.

• Applicér forsigtigt bandagen på brandsåret, således at der er
kontakt mellem brandsår og bandage. Bandagen påføres i tør
tilstand og må ikke fugtes eller gøres våd på forhånd.

• Overvej sekundær, åndbar forbinding til væskeabsorption, 
eksempelvis gazekompresser, ”blå puder uden plastikmembran” 
eller ”fluffy duffy”

Specielt for handskebandagen
• Anvend passende størrelse handskebandage ved at måle

håndfladens bredde. På bagsiden af handskebandagens
emballage er angivet en størrelsesguide.

• Skønnes det, at hånden vil hæve meget, anvendes en
handskebandage et nummer større. Herved sikres fleksibilitet
trods ødemdannelse.

• Når handskebandagen appliceres, sikrer man sig, at bandagen
danner en kontaktflade med og mellem alle fingre på den for-
brændte hånd. Dette gøres ved forsigtigt at trække i 
bandagens syninger i siden. 

• Placeringen af hver finger i handskebandagen sikres ved
forsigtigt at trække i syningerne samt ved at tilpasse pladsen
mellem fingrene. Ved forbrændinger på hænder er det vigtigt
fra starten at mobilisere hånden/fingrene. Jo mere patienten
bevæger fingre og led, desto bedre fleksibilitet giver bandagen.

• Handskens fingerspidser kan eventuelt klippes af for at øge
fleksibiliteten ved mobilisering. Dette kun såfremt brandsårs-
skaden ikke omfatter fingerspidserne. Vær opmærksom på, at 
bandagen fortsat skal dække 2 cm ud over sårkanten på rask/
intakt hud.

Bandagering af brandsår

Fiksering med sekundær bandage
• Der anvendes en absorberende forbinding som

sekundær forbinding. Denne forbinding må ikke være for
okklusiv, da AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn så
ikke vil være i stand til at tørre ud, som det er hensigten.

• Bandage og sekundær forbinding fikseres, således at
den holdes på plads. Dette gøres eksempelvis med
elastikbind, tubegaze eller netfiksering.

Behandlingsforløb

Dag 1-5 efter initial applicering:
• Observér bandagen de første døgn og fjern/skift kun

sekundær forbinding, men ikke AQUACEL® Burn /
AQUACEL® Ag Burn.

• Der kontrolleres, om AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn
hæfter sig til sårbunden, som det er ønsket. Dette bør ske
døgn 2-5 ved 2. grads forbrændinger.

1. Bandagen har hæftet sig til brandsåret: hvis alt ser
tilfredsstillende ud ved inspektion, appliceres ny sekundær
forbinding. Eventuelle områder af brandsårsbandagen, som
ikke hæfter til sårbunden, skal forblive, som de er.

2. Bandagen har ikke hæftet sig til sårbunden: bandagen
fjernes og skiftes kun, hvis den er mættet af sårvæske og
endnu ikke har hæftet sig til sårbunden. Er bandagen ikke
fuldt mættet, kan den blive siddende. Observér fortsat, om
bandagen hæfter sig til sårbunden indenfor de kommende
døgn. (Vær opmærksom på, om det eventuelt er en 3. grads
forbrænding eller infektion, hvis bandagen ikke hæfter).

Fortsættes på næste side

Generelt om AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
• Bandagen er indikeret til anvendelse på 2. grads forbrændinger.
• Bandagen kan forblive på såret i op til 21 dage.
• Bandagen skal/vil efter ca. 2-5 døgn tørre ud og danne et

skorpelignende udseende.
• I takt med at bandagen tørrer ud, vil den hæfte sig til sårbunden.

Dette er en ønsket egenskab ved bandagen.
• Efter 10-16 dage vil bandagen spontant begynde at løsne sig

fra såret. Det sker i takt med, at brandsåret heler op, og der
dannes nyt epitelvæv/nye epitelceller.

• Bandagen vil ikke hæfte til 3. grads forbrændinger pga den
manglende fibrindannelse, og den ønskede effekt med
bandagen opnåes derfor ikke.

Når bandagen hæfter til sårbunden, er det meget vigtigt,
at bandagen forbliver på såret og ikke forsøges
seponeret. Dette gøres kun ved et klinisk behov 
eksempelvis ved mistanke om infektion.

Applicering af AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
Brandsåret behandles initialt i henhold til gældende instrukser
ift. skylning med vand. Inden applicering sikres det, at brandsåret
er en 2. grads forbrænding
• Anvend en passende størrelse bandage. Bandagen skal

appliceres således, at denne dækker minimum 2 cm ud over
sårkanterne på intakt/rask hud. Ved applicering af flere bandager
ved siden af hinanden, skal der ligeledes være et overlap på
minimum 2 cm. Dette skyldes, at bandagen krymper en smule,
når den bliver fugtig, og man derved risikerer blottede områder af 
brandsåret.

• Applicér forsigtigt bandagen på brandsåret, således at der er
kontakt mellem brandsår og bandage. Bandagen påføres i tør
tilstand og må ikke fugtes eller gøres våd på forhånd.

• Overvej sekundær, åndbar forbinding til væskeabsorption, 
eksempelvis gazekompresser, ”blå puder uden plastikmembran” 
eller ”fluffy duffy”

Specielt for handskebandagen
• Anvend passende størrelse handskebandage ved at måle

håndfladens bredde. På bagsiden af handskebandagens
emballage er angivet en størrelsesguide.

• Skønnes det, at hånden vil hæve meget, anvendes en
handskebandage et nummer større. Herved sikres fleksibilitet
trods ødemdannelse.

• Når handskebandagen appliceres, sikrer man sig, at bandagen
danner en kontaktflade med og mellem alle fingre på den for-
brændte hånd. Dette gøres ved forsigtigt at trække i 
bandagens syninger i siden. 

• Placeringen af hver finger i handskebandagen sikres ved
forsigtigt at trække i syningerne samt ved at tilpasse pladsen
mellem fingrene. Ved forbrændinger på hænder er det vigtigt
fra starten at mobilisere hånden/fingrene. Jo mere patienten
bevæger fingre og led, desto bedre fleksibilitet giver bandagen.

• Handskens fingerspidser kan eventuelt klippes af for at øge
fleksibiliteten ved mobilisering. Dette kun såfremt brandsårs-
skaden ikke omfatter fingerspidserne. Vær opmærksom på, at 
bandagen fortsat skal dække 2 cm ud over sårkanten på rask/
intakt hud.

Bandagering af brandsår

Fiksering med sekundær bandage
• Der anvendes en absorberende forbinding som

sekundær forbinding. Denne forbinding må ikke være for
okklusiv, da AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn så
ikke vil være i stand til at tørre ud, som det er hensigten.

• Bandage og sekundær forbinding fikseres, således at
den holdes på plads. Dette gøres eksempelvis med
elastikbind, tubegaze eller netfiksering.

Behandlingsforløb

Dag 1-5 efter initial applicering:
• Observér bandagen de første døgn og fjern/skift kun

sekundær forbinding, men ikke AQUACEL® Burn /
AQUACEL® Ag Burn.

• Der kontrolleres, om AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn
hæfter sig til sårbunden, som det er ønsket. Dette bør ske
døgn 2-5 ved 2. grads forbrændinger.

1. Bandagen har hæftet sig til brandsåret: hvis alt ser
tilfredsstillende ud ved inspektion, appliceres ny sekundær
forbinding. Eventuelle områder af brandsårsbandagen, som
ikke hæfter til sårbunden, skal forblive, som de er.

2. Bandagen har ikke hæftet sig til sårbunden: bandagen
fjernes og skiftes kun, hvis den er mættet af sårvæske og
endnu ikke har hæftet sig til sårbunden. Er bandagen ikke
fuldt mættet, kan den blive siddende. Observér fortsat, om
bandagen hæfter sig til sårbunden indenfor de kommende
døgn. (Vær opmærksom på, om det eventuelt er en 3. grads
forbrænding eller infektion, hvis bandagen ikke hæfter).

Fortsættes på næste side

Generelt om AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
• Bandagen er indikeret til anvendelse på 2. grads forbrændinger.
• Bandagen kan forblive på såret i op til 21 dage.
• Bandagen skal/vil efter ca. 2-5 døgn tørre ud og danne et

skorpelignende udseende.
• I takt med at bandagen tørrer ud, vil den hæfte sig til sårbunden.

Dette er en ønsket egenskab ved bandagen.
• Efter 10-16 dage vil bandagen spontant begynde at løsne sig

fra såret. Det sker i takt med, at brandsåret heler op, og der
dannes nyt epitelvæv/nye epitelceller.

• Bandagen vil ikke hæfte til 3. grads forbrændinger pga den
manglende fibrindannelse, og den ønskede effekt med
bandagen opnåes derfor ikke.

Når bandagen hæfter til sårbunden, er det meget vigtigt,
at bandagen forbliver på såret og ikke forsøges
seponeret. Dette gøres kun ved et klinisk behov 
eksempelvis ved mistanke om infektion.

Applicering af AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
Brandsåret behandles initialt i henhold til gældende instrukser
ift. skylning med vand. Inden applicering sikres det, at brandsåret
er en 2. grads forbrænding
• Anvend en passende størrelse bandage. Bandagen skal

appliceres således, at denne dækker minimum 2 cm ud over
sårkanterne på intakt/rask hud. Ved applicering af flere bandager
ved siden af hinanden, skal der ligeledes være et overlap på
minimum 2 cm. Dette skyldes, at bandagen krymper en smule,
når den bliver fugtig, og man derved risikerer blottede områder af 
brandsåret.

• Applicér forsigtigt bandagen på brandsåret, således at der er
kontakt mellem brandsår og bandage. Bandagen påføres i tør
tilstand og må ikke fugtes eller gøres våd på forhånd.

• Overvej sekundær, åndbar forbinding til væskeabsorption, 
eksempelvis gazekompresser, ”blå puder uden plastikmembran” 
eller ”fluffy duffy”

Specielt for handskebandagen
• Anvend passende størrelse handskebandage ved at måle

håndfladens bredde. På bagsiden af handskebandagens
emballage er angivet en størrelsesguide.

• Skønnes det, at hånden vil hæve meget, anvendes en
handskebandage et nummer større. Herved sikres fleksibilitet
trods ødemdannelse.

• Når handskebandagen appliceres, sikrer man sig, at bandagen
danner en kontaktflade med og mellem alle fingre på den for-
brændte hånd. Dette gøres ved forsigtigt at trække i 
bandagens syninger i siden. 

• Placeringen af hver finger i handskebandagen sikres ved
forsigtigt at trække i syningerne samt ved at tilpasse pladsen
mellem fingrene. Ved forbrændinger på hænder er det vigtigt
fra starten at mobilisere hånden/fingrene. Jo mere patienten
bevæger fingre og led, desto bedre fleksibilitet giver bandagen.

• Handskens fingerspidser kan eventuelt klippes af for at øge
fleksibiliteten ved mobilisering. Dette kun såfremt brandsårs-
skaden ikke omfatter fingerspidserne. Vær opmærksom på, at 
bandagen fortsat skal dække 2 cm ud over sårkanten på rask/
intakt hud.

Bandagering af brandsår

Fiksering med sekundær bandage
• Der anvendes en absorberende forbinding som

sekundær forbinding. Denne forbinding må ikke være for
okklusiv, da AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn så
ikke vil være i stand til at tørre ud, som det er hensigten.

• Bandage og sekundær forbinding fikseres, således at
den holdes på plads. Dette gøres eksempelvis med
elastikbind, tubegaze eller netfiksering.

Behandlingsforløb

Dag 1-5 efter initial applicering:
• Observér bandagen de første døgn og fjern/skift kun

sekundær forbinding, men ikke AQUACEL® Burn /
AQUACEL® Ag Burn.

• Der kontrolleres, om AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn
hæfter sig til sårbunden, som det er ønsket. Dette bør ske
døgn 2-5 ved 2. grads forbrændinger.

1. Bandagen har hæftet sig til brandsåret: hvis alt ser
tilfredsstillende ud ved inspektion, appliceres ny sekundær
forbinding. Eventuelle områder af brandsårsbandagen, som
ikke hæfter til sårbunden, skal forblive, som de er.

2. Bandagen har ikke hæftet sig til sårbunden: bandagen
fjernes og skiftes kun, hvis den er mættet af sårvæske og
endnu ikke har hæftet sig til sårbunden. Er bandagen ikke
fuldt mættet, kan den blive siddende. Observér fortsat, om
bandagen hæfter sig til sårbunden indenfor de kommende
døgn. (Vær opmærksom på, om det eventuelt er en 3. grads
forbrænding eller infektion, hvis bandagen ikke hæfter).

Fortsættes på næste side

Generelt om AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
• Bandagen er indikeret til anvendelse på 2. grads forbrændinger.
• Bandagen kan forblive på såret i op til 21 dage.
• Bandagen skal/vil efter ca. 2-5 døgn tørre ud og danne et

skorpelignende udseende.
• I takt med at bandagen tørrer ud, vil den hæfte sig til sårbunden.

Dette er en ønsket egenskab ved bandagen.
• Efter 10-16 dage vil bandagen spontant begynde at løsne sig

fra såret. Det sker i takt med, at brandsåret heler op, og der
dannes nyt epitelvæv/nye epitelceller.

• Bandagen vil ikke hæfte til 3. grads forbrændinger pga den
manglende fibrindannelse, og den ønskede effekt med
bandagen opnåes derfor ikke.

Når bandagen hæfter til sårbunden, er det meget vigtigt,
at bandagen forbliver på såret og ikke forsøges
seponeret. Dette gøres kun ved et klinisk behov 
eksempelvis ved mistanke om infektion.

Applicering af AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
Brandsåret behandles initialt i henhold til gældende instrukser
ift. skylning med vand. Inden applicering sikres det, at brandsåret
er en 2. grads forbrænding
• Anvend en passende størrelse bandage. Bandagen skal

appliceres således, at denne dækker minimum 2 cm ud over
sårkanterne på intakt/rask hud. Ved applicering af flere bandager
ved siden af hinanden, skal der ligeledes være et overlap på
minimum 2 cm. Dette skyldes, at bandagen krymper en smule,
når den bliver fugtig, og man derved risikerer blottede områder af 
brandsåret.

• Applicér forsigtigt bandagen på brandsåret, således at der er
kontakt mellem brandsår og bandage. Bandagen påføres i tør
tilstand og må ikke fugtes eller gøres våd på forhånd.

• Overvej sekundær, åndbar forbinding til væskeabsorption, 
eksempelvis gazekompresser, ”blå puder uden plastikmembran” 
eller ”fluffy duffy”

Specielt for handskebandagen
• Anvend passende størrelse handskebandage ved at måle

håndfladens bredde. På bagsiden af handskebandagens
emballage er angivet en størrelsesguide.

• Skønnes det, at hånden vil hæve meget, anvendes en
handskebandage et nummer større. Herved sikres fleksibilitet
trods ødemdannelse.

• Når handskebandagen appliceres, sikrer man sig, at bandagen
danner en kontaktflade med og mellem alle fingre på den for-
brændte hånd. Dette gøres ved forsigtigt at trække i 
bandagens syninger i siden. 

• Placeringen af hver finger i handskebandagen sikres ved
forsigtigt at trække i syningerne samt ved at tilpasse pladsen
mellem fingrene. Ved forbrændinger på hænder er det vigtigt
fra starten at mobilisere hånden/fingrene. Jo mere patienten
bevæger fingre og led, desto bedre fleksibilitet giver bandagen.

• Handskens fingerspidser kan eventuelt klippes af for at øge
fleksibiliteten ved mobilisering. Dette kun såfremt brandsårs-
skaden ikke omfatter fingerspidserne. Vær opmærksom på, at 
bandagen fortsat skal dække 2 cm ud over sårkanten på rask/
intakt hud.

Bandagering af brandsår

Fiksering med sekundær bandage
• Der anvendes en absorberende forbinding som

sekundær forbinding. Denne forbinding må ikke være for
okklusiv, da AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn så
ikke vil være i stand til at tørre ud, som det er hensigten.

• Bandage og sekundær forbinding fikseres, således at
den holdes på plads. Dette gøres eksempelvis med
elastikbind, tubegaze eller netfiksering.

Behandlingsforløb

Dag 1-5 efter initial applicering:
• Observér bandagen de første døgn og fjern/skift kun

sekundær forbinding, men ikke AQUACEL® Burn /
AQUACEL® Ag Burn.

• Der kontrolleres, om AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn
hæfter sig til sårbunden, som det er ønsket. Dette bør ske
døgn 2-5 ved 2. grads forbrændinger.

1. Bandagen har hæftet sig til brandsåret: hvis alt ser
tilfredsstillende ud ved inspektion, appliceres ny sekundær
forbinding. Eventuelle områder af brandsårsbandagen, som
ikke hæfter til sårbunden, skal forblive, som de er.

2. Bandagen har ikke hæftet sig til sårbunden: bandagen
fjernes og skiftes kun, hvis den er mættet af sårvæske og
endnu ikke har hæftet sig til sårbunden. Er bandagen ikke
fuldt mættet, kan den blive siddende. Observér fortsat, om
bandagen hæfter sig til sårbunden indenfor de kommende
døgn. (Vær opmærksom på, om det eventuelt er en 3. grads
forbrænding eller infektion, hvis bandagen ikke hæfter).

Fortsættes på næste side

Generelt om AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
• Bandagen er indikeret til anvendelse på 2. grads forbrændinger.
• Bandagen kan forblive på såret i op til 21 dage.
• Bandagen skal/vil efter ca. 2-5 døgn tørre ud og danne et

skorpelignende udseende.
• I takt med at bandagen tørrer ud, vil den hæfte sig til sårbunden.

Dette er en ønsket egenskab ved bandagen.
• Efter 10-16 dage vil bandagen spontant begynde at løsne sig

fra såret. Det sker i takt med, at brandsåret heler op, og der
dannes nyt epitelvæv/nye epitelceller.

• Bandagen vil ikke hæfte til 3. grads forbrændinger pga den
manglende fibrindannelse, og den ønskede effekt med
bandagen opnåes derfor ikke.

Når bandagen hæfter til sårbunden, er det meget vigtigt, 
at bandagen forbliver på såret og ikke forsøges 
seponeret. Dette gøres kun ved et klinisk behov 
eksempelvis ved mistanke om infektion.

Applicering af AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
Brandsåret behandles initialt i henhold til gældende instrukser 
ift. skylning med vand. Inden applicering sikres det, at brandsåret 
er en 2. grads forbrænding
• Anvend en passende størrelse bandage. Bandagen skal

appliceres således, at denne dækker minimum 2 cm ud over 
sårkanterne på intakt/rask hud. Ved applicering af flere bandager 
ved siden af hinanden, skal der ligeledes være et overlap på 
minimum 2 cm. Dette skyldes, at bandagen krymper en smule, 
når den bliver fugtig, og man derved risikerer blottede områder af 
brandsåret.

• Applicér forsigtigt bandagen på brandsåret, således at der er
kontakt mellem brandsår og bandage. Bandagen påføres i tør 
tilstand og må ikke fugtes eller gøres våd på forhånd.

• Overvej sekundær, åndbar forbinding til væskeabsorption, 
eksempelvis gazekompresser, ”blå puder uden plastikmembran” 
eller ”fluffy duffy” 

Specielt for handskebandagen
• Anvend passende størrelse handskebandage ved at måle

håndfladens bredde. På bagsiden af handskebandagens
emballage er angivet en størrelsesguide.

• Skønnes det, at hånden vil hæve meget, anvendes en
handskebandage et nummer større. Herved sikres fleksibilitet
trods ødemdannelse.

• Når handskebandagen appliceres, sikrer man sig, at bandagen
danner en kontaktflade med og mellem alle fingre på den for-

 brændte hånd. Dette gøres ved forsigtigt at trække i 
bandagens syninger i siden. 

• Placeringen af hver finger i handskebandagen sikres ved
forsigtigt at trække i syningerne samt ved at tilpasse pladsen
mellem fingrene. Ved forbrændinger på hænder er det vigtigt
fra starten at mobilisere hånden/fingrene. Jo mere patienten
bevæger fingre og led, desto bedre fleksibilitet giver bandagen.

• Handskens fingerspidser kan eventuelt klippes af for at øge
fleksibiliteten ved mobilisering. Dette kun såfremt brandsårs-

 skaden ikke omfatter fingerspidserne. Vær opmærksom på, at 
bandagen fortsat skal dække 2 cm ud over sårkanten på rask/  
intakt hud.

Bandagering af brandsår

Fiksering med sekundær bandage
• Der anvendes en absorberende forbinding som

sekundær forbinding. Denne forbinding må ikke være for
okklusiv, da AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn så
ikke vil være i stand til at tørre ud, som det er hensigten.

• Bandage og sekundær forbinding fikseres, således at
den holdes på plads. Dette gøres eksempelvis med
elastikbind, tubegaze eller netfiksering.

Behandlingsforløb

Dag 1-5 efter initial applicering:
• Observér bandagen de første døgn og fjern/skift kun

sekundær forbinding, men ikke AQUACEL® Burn /
AQUACEL® Ag Burn.

• Der kontrolleres, om AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn
hæfter sig til sårbunden, som det er ønsket. Dette bør ske
døgn 2-5 ved 2. grads forbrændinger.

1. Bandagen har hæftet sig til brandsåret: hvis alt ser
tilfredsstillende ud ved inspektion, appliceres ny sekundær
forbinding. Eventuelle områder af brandsårsbandagen, som
ikke hæfter til sårbunden, skal forblive, som de er.

2. Bandagen har ikke hæftet sig til sårbunden: bandagen
fjernes og skiftes kun, hvis den er mættet af sårvæske og
endnu ikke har hæftet sig til sårbunden. Er bandagen ikke
fuldt mættet, kan den blive siddende. Observér fortsat, om
bandagen hæfter sig til sårbunden indenfor de kommende
døgn. (Vær opmærksom på, om det eventuelt er en 3. grads
forbrænding eller infektion, hvis bandagen ikke hæfter).

Fortsættes på næste side

Generelt om AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
• Bandagen er indikeret til anvendelse på 2. grads forbrændinger.
• Bandagen kan forblive på såret i op til 21 dage.
• Bandagen skal/vil efter ca. 2-5 døgn tørre ud og danne et

skorpelignende udseende.
• I takt med at bandagen tørrer ud, vil den hæfte sig til sårbunden.

Dette er en ønsket egenskab ved bandagen.
• Efter 10-16 dage vil bandagen spontant begynde at løsne sig

fra såret. Det sker i takt med, at brandsåret heler op, og der
dannes nyt epitelvæv/nye epitelceller.

• Bandagen vil ikke hæfte til 3. grads forbrændinger pga den
manglende fibrindannelse, og den ønskede effekt med
bandagen opnåes derfor ikke.

Når bandagen hæfter til sårbunden, er det meget vigtigt,
at bandagen forbliver på såret og ikke forsøges
seponeret. Dette gøres kun ved et klinisk behov 
eksempelvis ved mistanke om infektion.

Applicering af AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
Brandsåret behandles initialt i henhold til gældende instrukser
ift. skylning med vand. Inden applicering sikres det, at brandsåret
er en 2. grads forbrænding
• Anvend en passende størrelse bandage. Bandagen skal

appliceres således, at denne dækker minimum 2 cm ud over
sårkanterne på intakt/rask hud. Ved applicering af flere bandager
ved siden af hinanden, skal der ligeledes være et overlap på
minimum 2 cm. Dette skyldes, at bandagen krymper en smule,
når den bliver fugtig, og man derved risikerer blottede områder af 
brandsåret.

• Applicér forsigtigt bandagen på brandsåret, således at der er
kontakt mellem brandsår og bandage. Bandagen påføres i tør
tilstand og må ikke fugtes eller gøres våd på forhånd.

• Overvej sekundær, åndbar forbinding til væskeabsorption, 
eksempelvis gazekompresser, ”blå puder uden plastikmembran” 
eller ”fluffy duffy”

Specielt for handskebandagen
• Anvend passende størrelse handskebandage ved at måle

håndfladens bredde. På bagsiden af handskebandagens
emballage er angivet en størrelsesguide.

• Skønnes det, at hånden vil hæve meget, anvendes en
handskebandage et nummer større. Herved sikres fleksibilitet
trods ødemdannelse.

• Når handskebandagen appliceres, sikrer man sig, at bandagen
danner en kontaktflade med og mellem alle fingre på den for-
brændte hånd. Dette gøres ved forsigtigt at trække i 
bandagens syninger i siden. 

• Placeringen af hver finger i handskebandagen sikres ved
forsigtigt at trække i syningerne samt ved at tilpasse pladsen
mellem fingrene. Ved forbrændinger på hænder er det vigtigt
fra starten at mobilisere hånden/fingrene. Jo mere patienten
bevæger fingre og led, desto bedre fleksibilitet giver bandagen.

• Handskens fingerspidser kan eventuelt klippes af for at øge
fleksibiliteten ved mobilisering. Dette kun såfremt brandsårs-
skaden ikke omfatter fingerspidserne. Vær opmærksom på, at 
bandagen fortsat skal dække 2 cm ud over sårkanten på rask/
intakt hud.

Bandagering af brandsår

Fiksering med sekundær bandage
• Der anvendes en absorberende forbinding som

sekundær forbinding. Denne forbinding må ikke være for
okklusiv, da AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn så
ikke vil være i stand til at tørre ud, som det er hensigten.

• Bandage og sekundær forbinding fikseres, således at
den holdes på plads. Dette gøres eksempelvis med
elastikbind, tubegaze eller netfiksering.

Behandlingsforløb

Dag 1-5 efter initial applicering:
• Observér bandagen de første døgn og fjern/skift kun

sekundær forbinding, men ikke AQUACEL® Burn /
AQUACEL® Ag Burn.

• Der kontrolleres, om AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn
hæfter sig til sårbunden, som det er ønsket. Dette bør ske
døgn 2-5 ved 2. grads forbrændinger.

1. Bandagen har hæftet sig til brandsåret: hvis alt ser
tilfredsstillende ud ved inspektion, appliceres ny sekundær
forbinding. Eventuelle områder af brandsårsbandagen, som
ikke hæfter til sårbunden, skal forblive, som de er.

2. Bandagen har ikke hæftet sig til sårbunden: bandagen
fjernes og skiftes kun, hvis den er mættet af sårvæske og
endnu ikke har hæftet sig til sårbunden. Er bandagen ikke
fuldt mættet, kan den blive siddende. Observér fortsat, om
bandagen hæfter sig til sårbunden indenfor de kommende
døgn. (Vær opmærksom på, om det eventuelt er en 3. grads
forbrænding eller infektion, hvis bandagen ikke hæfter).

Fortsættes på næste side

Generelt om AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
• Bandagen er indikeret til anvendelse på 2. grads forbrændinger.
• Bandagen kan forblive på såret i op til 21 dage.
• Bandagen skal/vil efter ca. 2-5 døgn tørre ud og danne et

skorpelignende udseende.
• I takt med at bandagen tørrer ud, vil den hæfte sig til sårbunden.

Dette er en ønsket egenskab ved bandagen.
• Efter 10-16 dage vil bandagen spontant begynde at løsne sig

fra såret. Det sker i takt med, at brandsåret heler op, og der
dannes nyt epitelvæv/nye epitelceller.

• Bandagen vil ikke hæfte til 3. grads forbrændinger pga den
manglende fibrindannelse, og den ønskede effekt med
bandagen opnåes derfor ikke.

Når bandagen hæfter til sårbunden, er det meget vigtigt,
at bandagen forbliver på såret og ikke forsøges
seponeret. Dette gøres kun ved et klinisk behov 
eksempelvis ved mistanke om infektion.

Applicering af AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
Brandsåret behandles initialt i henhold til gældende instrukser
ift. skylning med vand. Inden applicering sikres det, at brandsåret
er en 2. grads forbrænding
• Anvend en passende størrelse bandage. Bandagen skal

appliceres således, at denne dækker minimum 2 cm ud over
sårkanterne på intakt/rask hud. Ved applicering af flere bandager
ved siden af hinanden, skal der ligeledes være et overlap på
minimum 2 cm. Dette skyldes, at bandagen krymper en smule,
når den bliver fugtig, og man derved risikerer blottede områder af 
brandsåret.

• Applicér forsigtigt bandagen på brandsåret, således at der er
kontakt mellem brandsår og bandage. Bandagen påføres i tør
tilstand og må ikke fugtes eller gøres våd på forhånd.

• Overvej sekundær, åndbar forbinding til væskeabsorption, 
eksempelvis gazekompresser, ”blå puder uden plastikmembran” 
eller ”fluffy duffy”

Specielt for handskebandagen
• Anvend passende størrelse handskebandage ved at måle

håndfladens bredde. På bagsiden af handskebandagens
emballage er angivet en størrelsesguide.

• Skønnes det, at hånden vil hæve meget, anvendes en
handskebandage et nummer større. Herved sikres fleksibilitet
trods ødemdannelse.

• Når handskebandagen appliceres, sikrer man sig, at bandagen
danner en kontaktflade med og mellem alle fingre på den for-
brændte hånd. Dette gøres ved forsigtigt at trække i 
bandagens syninger i siden. 

• Placeringen af hver finger i handskebandagen sikres ved
forsigtigt at trække i syningerne samt ved at tilpasse pladsen
mellem fingrene. Ved forbrændinger på hænder er det vigtigt
fra starten at mobilisere hånden/fingrene. Jo mere patienten
bevæger fingre og led, desto bedre fleksibilitet giver bandagen.

• Handskens fingerspidser kan eventuelt klippes af for at øge
fleksibiliteten ved mobilisering. Dette kun såfremt brandsårs-
skaden ikke omfatter fingerspidserne. Vær opmærksom på, at 
bandagen fortsat skal dække 2 cm ud over sårkanten på rask/
intakt hud.

Bandagering af brandsår

Fiksering med sekundær bandage
• Der anvendes en absorberende forbinding som

sekundær forbinding. Denne forbinding må ikke være for
okklusiv, da AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn så
ikke vil være i stand til at tørre ud, som det er hensigten.

• Bandage og sekundær forbinding fikseres, således at
den holdes på plads. Dette gøres eksempelvis med
elastikbind, tubegaze eller netfiksering.

Behandlingsforløb

Dag 1-5 efter initial applicering:
• Observér bandagen de første døgn og fjern/skift kun

sekundær forbinding, men ikke AQUACEL® Burn /
AQUACEL® Ag Burn.

• Der kontrolleres, om AQUACEL® Burn / AQUACEL® Ag Burn
hæfter sig til sårbunden, som det er ønsket. Dette bør ske
døgn 2-5 ved 2. grads forbrændinger.

1. Bandagen har hæftet sig til brandsåret: hvis alt ser
tilfredsstillende ud ved inspektion, appliceres ny sekundær
forbinding. Eventuelle områder af brandsårsbandagen, som
ikke hæfter til sårbunden, skal forblive, som de er.

2. Bandagen har ikke hæftet sig til sårbunden: bandagen
fjernes og skiftes kun, hvis den er mættet af sårvæske og
endnu ikke har hæftet sig til sårbunden. Er bandagen ikke
fuldt mættet, kan den blive siddende. Observér fortsat, om
bandagen hæfter sig til sårbunden indenfor de kommende
døgn. (Vær opmærksom på, om det eventuelt er en 3. grads
forbrænding eller infektion, hvis bandagen ikke hæfter).

Fortsættes på næste side

Generelt om AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
• Bandagen er indikeret til anvendelse på 2. grads forbrændinger.
• Bandagen kan forblive på såret i op til 21 dage.
• Bandagen skal/vil efter ca. 2-5 døgn tørre ud og danne et

skorpelignende udseende.
• I takt med at bandagen tørrer ud, vil den hæfte sig til sårbunden.

Dette er en ønsket egenskab ved bandagen.
• Efter 10-16 dage vil bandagen spontant begynde at løsne sig

fra såret. Det sker i takt med, at brandsåret heler op, og der
dannes nyt epitelvæv/nye epitelceller.

• Bandagen vil ikke hæfte til 3. grads forbrændinger pga den
manglende fibrindannelse, og den ønskede effekt med
bandagen opnåes derfor ikke.

Når bandagen hæfter til sårbunden, er det meget vigtigt,
at bandagen forbliver på såret og ikke forsøges
seponeret. Dette gøres kun ved et klinisk behov 
eksempelvis ved mistanke om infektion.

Applicering af AQUACEL® Burn og AQUACEL® Ag Burn
Brandsåret behandles initialt i henhold til gældende instrukser
ift. skylning med vand. Inden applicering sikres det, at brandsåret
er en 2. grads forbrænding
• Anvend en passende størrelse bandage. Bandagen skal

appliceres således, at denne dækker minimum 2 cm ud over
sårkanterne på intakt/rask hud. Ved applicering af flere bandager
ved siden af hinanden, skal der ligeledes være et overlap på
minimum 2 cm. Dette skyldes, at bandagen krymper en smule,
når den bliver fugtig, og man derved risikerer blottede områder af 
brandsåret.

• Applicér forsigtigt bandagen på brandsåret, således at der er
kontakt mellem brandsår og bandage. Bandagen påføres i tør
tilstand og må ikke fugtes eller gøres våd på forhånd.

• Overvej sekundær, åndbar forbinding til væskeabsorption, 
eksempelvis gazekompresser, ”blå puder uden plastikmembran” 
eller ”fluffy duffy”

Specielt for handskebandagen
• Anvend passende størrelse handskebandage ved at måle

håndfladens bredde. På bagsiden af handskebandagens
emballage er angivet en størrelsesguide.

• Skønnes det, at hånden vil hæve meget, anvendes en
handskebandage et nummer større. Herved sikres fleksibilitet
trods ødemdannelse.

• Når handskebandagen appliceres, sikrer man sig, at bandagen
danner en kontaktflade med og mellem alle fingre på den for-
brændte hånd. Dette gøres ved forsigtigt at trække i 
bandagens syninger i siden. 
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