Larveterapi Til Sårbehandling

Indikationer
Behandling af mange typer dødt væv, inficerede eller nekrotiske sår, herunder bensår,(både
venøs og blandet venøs- arteriel), tryksår, forbrændinger og diabetiske fodsår
Kan også anvendes til nekrotiserende faciitis og til at forberede sår til transplantation.

Produktinfo
Sårbehandling med larver kaldes "Larveterapi", det er også kendt som "biokirurgi".
Larveterapi omfatter anvendelsen af sterile fluelarver fra den grønne spyflue, Lucilia Sericata, som
lægges i såret for at fjerne nekrotisk og/eller inficeret væv. Larverne kan også anvendes til at
holde et sår rent efter debridering.
Larveterapi er en effektiv, præcis og skånsom metode til oprensning og fjernelse af avitalt væv i
vanskeligt helende sår. De sterile fluelarver fra den grønne spyflue Lucilia Sericata produceres
under kontrollerede forhold og er fri for sporbar mikrobiel kontaminering.
De processer, hvormed larver kan rense et sår, er meget komplekse, men enkelt fortalt lever
larverne fysisk af dødt væv og udskiller særlige enzymer i såret, som nedbryder dødt væv til
væske, som larverne let kan opsuge og fordøje. Under denne proces optager larverne også
bakterier, som herefter nedbrydes i larvens fordøjelseskanal.
Denne proces er så effektiv, at larver ofte kan rense et sår på få dage.
De larver, der bruges til sårbehandling, angriber ikke sundt og vitalt væv. De fjerner kun dødt væv.
Kun voksne fluer kan lægge æg, så larverne kan ikke reproducere eller formere sig i såret.

Brugervejledning
Frie larver Larverne placeres direkte i såret. De frie larver anvendes sammen med et net
valgt efter placering og størrelse af såret. Frie larver leveres i to forskellige antal frie larver i
glasbeholder
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BioBag bandage Larverne lukkes inde i en bandage, som er en fintvævet netpose, der
indeholder et lille stykke skum, som fungerer som "spacer" og opsuger væske. BioBag
bandager findes i forskellige størrelser og de pålægges ud fra typen og størrelsen på det sår,
der skal behandles. Larverne er lukket inde i bandagen under hele behandlingen

Sortiment
Størrelse
1 beholder
1 beholder
30 x 30 cm
40 x 60 cm
2,5 x 4,0 cm
4,0 x 5,0 cm
5,0 x 6,0 cm
6,0 x 12,0 cm

Indhold
Frie larver ca. 100 larver
Frie larver ca. 200 larver
Sterilt fladt net til Frie larver
Sterilt fodnet til Frie larver
Larver i pose ca. 50 larver
Larver i pose ca. 100 larver
Larver i pose ca. 200 larver
Larver i pose ca. 300 larver

Pakning
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

Ref. nr.
Larvae 100
Larvae 200
NF3030
NFB
BioBag 50
BioBag 100
BioBag 200
BioBag 300
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