
Mesorb® 
 
En enkel høyabsorberende 
bandasje som klarer å absorbere 
relativ mye men som ikke er like 
flink til å holde fuktigheten vekk fra 
huden som en ekte 
superabsorberende bandasje.  
Den er allikevel nyttig ved sivende 
sår hvor vi uansett må bytte flere 
ganger daglig og hvor det ikke 
ville vært kostnadseffektiv å bruke 
en dyrere variant.  Mesorb skal 
kun brukes under 
kompresjonsbandasje når den 
byttes minst en gang daglig. 

 

Mextra™ 
Superabsorbent 
 
Ligner i utseende på Mesorb® og 
lages av samme produsent men 
er en mer avansert 
superabsorberende bandasje som 
klarer å absorbere mer og låser 
væsken bedre i midten av 
bandasjen. Den er også tynnere 
enn Mesorb og egner seg bedre 
under kompresjonsbehandling. 
  

Tegaderm™ 
Superabsorber 
 
Relative tynn superabsorberende 
bandasje. Egner seg også under 
kompresjonsbehandling.  

  



Xtrasorb® 
 
Ligner i utseende og egenskapene 
på Mextra® og Tegaderm™ 
Superabsorber 

 
 

Polymem® Max 
Polymem® Max Silver 
 
Ikke heftende bandasje med høy 
absorpsjonsevne. Inneholder også 
glyserin og surfactant som kan 
bidrar i rensing av såret. Egner 
seg under kompresjons-
behandling. Kan absorberer 16x 
sin egen vekt 

 

Tegaderm™ Foam 
 
Superabsorberende 
skumbandasje som finnes med og 
uten limkant.  Varianten med 
limkant finnes i mange fasonger 
som gjør det lettere å applisere 
også ved vanskeligere steder. 
Finnes også som rull. Egner seg 
under kompresjonsbehandling. 

 

Curea P1 
Superabsorberende bandasje som 
anbefales for bruk primært i den 
første fase av tilheling av sår 
(eksudasjonsfasen). Egner seg 
under kompresjon 
 
 
 

 



 

Curea P2 
Superabsorberende bandasje som 
anbefales for bruk i 
granulasjonsfasen av sår. Egner 
seg under kompresjon 

 
 

Curea P1 Duo Active 
Superabsorberende bandasje 
med unike egenskaper. Den kan 
legges på såret med begge siden 
avhengig av hvilken virkning en 
ønsker. O m man legger den hvite 
siden mot såret gir det bedre lukt 
reduksjon. Om man legger den 
gråe (kull siden) mot såret gir den 
en bedre antibakteriell effekt. 

 

Biatain ® Super 
 
Superabsorberende bandasje 
med og uten limkant. Egner seg 
under kompresjonsbehandling. 

  

Dry Max® Extra 
 
Relativ tynn superabsorberende 
bandasje som også egner seg 
godt under 
kompresjonsbehandling. Finnes i 
mange størrelser helt opp til 
37x56cm! 

 



Eclypse® Super 
Absorber Dressings 
 
En unik superabsorberende 
bandasje som kommer i praktiske 
fasonger for store problematiske 
sårområder.  Eclypse® Boot er for 
eksempel godt formet til å dekke 
store deler av leggen og egner 
seg meget godt ved store 
væskende legg sår 
 
Eclypse® egner seg utmerket 
under kompresjonsbehandling.  
 
Dessverre er den fortsatt lite kjent 
i Norge.  

Vliwasorb® 
 
En myk og smidig 
superabsorberende bandasje som 
egner seg godt under 
kompresjonsbehandling 
 
Kan absorbere 20x sin egen vekt 
 
Finnes fra 10x10cm til 20x30 cm 

 

Sorbion Sachet S 
 
Superabsorberende bandasje som 
også egner seg bra under 
kompresjonsbehandling. Uten 
limkant.  
 
Finnes i størrelser 7,5x7,5 cm til 
45x25 cm (Cutimed Sorbion 
Sachet XL). Den siste størrelse 
egner seg også bra for store 
leggsår 

 

 


