Atrauman®
Salvekompres

Ved forbindingsskift er der en risiko for, at
sårfladen rives op igen og igen. Dette forårsager smerte, som kan føre til en uvilje hos
patienten mod at få skiftet forbinding.
For at hindre dette anvendes Atrauman
salvekompres, som kan kombineres med
flere forskellige forbindingstyper for at undgå fastvoksning i såret. Atrauman
indeholder triglycerider, som beskytter såret
mod udtørring samt forhindrer skorpedannelse. Gennem sit finmaskede net
tillader salvekompresset væske at trænge
igennem fra såret og op i den sekundære
forbinding.
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Fordele:
Ingen risiko for fastvoksning
Blød og komfortabel
Økonomisk
Beskytter såret
Mange anvendelsesområder
Plejer sårkanterne

Egenskaber
Det tynde, bløde gittervæv af hydrofobe
polyesterfibrer har en glat yderstruktur, som
forhindrer, at nydannet væv vokser ind i kompresset.
Således modvirkes tendensen til fastvoksning i såret.
Ingen salverester efterlades i såret, hvilket letter
rensningen og vurderingen af sårets tilstand.
Atrauman holder sårfladen og sårkanterne smidige
og beskytter såret mod udtørring. Salvemassen er
gennemtrængelig for både luft og sekreter, hvilket
sikrer, at overskydende sekret hurtigt ledes bort fra
såret. For at absorbere overskydende sekret bør der
lægges en absorptionsforbinding i kombination med
Atrauman. Da salvemassen er helt neutral uden brug
af aktive lægemidler, kan kompresset endda også
benyttes indenfor dermatologien, samt til patienter,
der lider af overfølsomhed overfor lægemidler eller
af sensibel hud. Efter lægeordination kan terapeutisk
virksomme salver tilsættes. Atrauman bør skiftes ved
hvert forbindingsskift, såfremt lægen ikke ordinerer
andet.
Materiale
Hydrofobt polyestergittervæv, imprægneret
med en neutral salvemasse. Salven indeholder:
Fedtsyrer(triglycerider). Salven er ikke
sensibiliserende og indeholder hverken vaseline,
lanolin eller parafin.
Produktet er klassificeret som et medicinteknisk
produkt, klasse IIb, steril. CE-mærket ifølge EUdirektiv 93/42/EEC.
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Indikation og applikering
Til atraumatisk sårbehandling i alle faser af sårhelingen ved f.eks. hudafskrabninger, bensår,
tryksår, mindre forbrændinger, strålingsskader,
abscesser, hudtransplantationer og ved negleekstraktioner.
Kontraindikationer: Ingen kendte.
Da Atrauman ikke hæfter på huden, så kan det være
vanskeligt at fiksere kompresset f.eks. på undersiden
af benet. Det nemmeste er derfor først at lægge
salvekompresset på sekundærforbindingen og
derefter applikere begge på såret. Hvis der ikke er
behov for en sekundær forbinding, så kan salvekompresset evt. fikseres med et gazebind.
						

Sortiment

Størrelse

Varenr.

Afp

Tfp

Atrauman®
Steril, pakket enkeltvis

5 x 5 cm

499 510

10 stk

40 Afp

7,5 x 10 cm

499 513

10 stk

20 Afp

20 x 30 cm

499 515

10 stk

3 Afp

10 x 20 cm

499 536

30 stk

5 Afp

5 x 5 cm

499 550

50 stk

16 Afp

7,5 x 10 cm

499 553

50 stk

8 Afp

