
Sorbalgon/ Sorbalgon T
Pansament cu alginat de calciu

Instruc]iuni de utilizare
Sorbalgon este un pansament din fibre de alginat de 
calciu. La contactul cu s\rurile de sodiu din exsudatul 
pl\gii (r\nii), fibrele de alginat se transform\ `n gel, 
men]inând un mediu umed la nivelul acesteia.
 
Propriet\]i [i mod de ac]iune
Datorit\ propriet\]ilor chimice [i fizice ale fibrelor de 
alginat, pansamentul are o capacitate de absorb]ie 
ridicat\, adaptat\ `n special pentru tratamentul 
pl\gilor cu un volum de exsudat moderat spre 
abundent. Materialul se adapteaz\ perfect conturu-
lui pl\gii, prevenind uscarea acesteia. Pentru pl\gile 
profunde, se recomand\ Sorbalgon T, sub form\ de 
me[\.

Indica]ii
Sorbalgon este indicat pentru toate tipurile de pl\gi 
cu secre]ie moderat\ spre abundent\ sau pentru 
pl\gi care sângereaz\.

Mod de aplicare
Face]i toaleta pl\gii conform practicii medicale 
uzuale. Aplica]i pansamentul pe plag\ sau 
introduce]i Sorbalgon T sub form\ de me[\ `n 
cavitatea pl\gii, fixând cu un pansament secundar 
adecvat. În cazul pl\gilor f\r\ secre]ii (pl\gi uscate) 
Sorbalgon poate fi umezit cu solu]ie Ringer. În 
func]ie de volumul de exsudat, Sorbalgon poate fi 
men]inut pe plag\ o perioad\ mai lung\ (pân\ la 
câteva zile). Pansamentul trebuie schimbat odat\ ce 
fibrele de alginat s-au transformat complet `n gel. 
Urmele de fibre de alginat r\mase `n cavitatea pl\gii 
se `ndep\rteaz\ cu u[urin]\ prin sp\lare cu solu]ie 
Ringer [i/ sau sunt descompuse de c\tre organism pe 
cale biologic\.

Efecte secundare
Nu au fost observate sau raportate efecte secundare.

Contraindica]ii
Nu se cunosc contraindica]ii asociate cu utilizarea 
Sorbalgon pe pl\gi cu secre]ie.

Precau]ii speciale
Înainte de a trata o plag\ cu evolu]ie cronic\ (vinde-
care `ntârziat\) este necesar\ evaluarea medical\ [i 
stabilirea etiologiei pl\gii. Tratamentul cu Sorbalgon 
nu poate suplini tratamentul afec]iunii care a 
determinat cronicizarea pl\gii.

ţ



Instrucţiuni generale
P\stra]i la temperaturi sub 40° C. Con]inut steril dac\ 
ambalajul nu este deterioarat. A nu se resteriliza. A 
nu se l\sa la `ndemâna copiilor.

Forme de prezentare
5  x 5 cm   cutie cu 10 pansamente
10 x 10 cm  cutie cu 10 pansamente 
10  x 20 cm  cutie cu 5 pansamente
2g/ 30 cm (me[\)  cutie cu 5 pansamente
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