
Bioactive Beta-Glucan
GEL

Woulgan® er et produkt for sakte og ikke-tilhelende sår. Det er en unik formulert 
gel som inneholder beta-glukan og reaktiverer stagnert tilheling og fremskynder 
tilhelingsprosessen.

Det anbefales i initiere behandling med Woulgan etter 4 uker med 
standardbehandling og når din lege vurderer at tilhelingsprosessen ikke er 
tilfredsstillende.

Din lege har valgt Woulgan som det mest passende produktet for deg etter en 
fullstendig vurdering av deg og såret.

Hvordan påføre:
 
   • Rens såret som angitt
   • Beskytt sårkantene hvis aktuelt
   • Dekk sårflaten med et tynt lag av Woulgan
   • Påfør ny Woulgan hver gang bandasjen skiftes, vanligvis to ganger i uken
   • Fortsett med tilleggsbehandlinger som kompresjon eller passende fottøy om  
      det er foreskrevet

Se etter disse kliniske forbedringene:

   • Renere sårbunn
   • Sunnere vev
   • Reduksjon i dybde
   • Reduksjon i størrelse

Informasjon til pasienter



Bioactive Beta-Glucan
GEL

Behandlingsperiode:

   • Din lege vil gjøre en ny vurdering etter 4 ukers behandling med Woulgan 
      og helhetlig behandling av din tilstand
   • Hvis det er tydelige forbedringer kan behandling fortsette til såret et grodd, eller  
      over en ny 4 ukers behandlingsperiode, avhengig av hva som kommer først
   • Etter 8 uker med behandling anbefales det å returnere til standardbehandling
   • Dersom tilheling stagnerer igjen, sett i gang en ny 4 ukersperiode med Woulgan  
      behandling: Fortsett som ovenfor

Observasjoner – dette er en normal del av tilhelingen:

   • Sårvæsking (væske som kommer fra såret) kan øke midlertidig
   • Såret kan i en midlertidig periode lukte noe mer
   • Såret og sårkantene kan bli rødere/rosa i en periode
   • Hvis det finnes dødt vev i såret kan såret se større ut når dette fjernes ettersom  
      vevet blir renere
   • Mild kløe kan oppstå

Observasjoner – ta kontakt med din lege om du opplever følgende:

   • Huden rundt såret blir rødt og/eller varmt
   • Lukt fra såret endres merkbart
   • Fargen på såret endres merkbart (annet enn nevnt ovenfor)
   • Alvorlig kløe oppleves (annet enn nevnt ovenfor)
   • Smerter i såret endres merkbart 

Ved kliniske spørsmål, vennligst kontakt din lege.
For spørsmål om Woulgan® Bioactive Beta-Glucan Gel, 
vennligst kontakt: 77648900


