Cosmopor® Advance
Selvklæbende absorptionsforbinding

Cosmopor Advance er en selvklæbende,
absorberende forbinding med DryBarrier
Technology, hvilket betyder, at sårpuden
består af tre forskellige lag, som tilsammen
skaber en optimal sårheling. Sårpuden
absorberer hurtigt ekssudat, som lagres i det
øverste lag og beskytter såret mod genvædning. Pudens kontaktflade er belagt med et
polyethylennet, hvilket sikrer, at forbindingen ikke fæstner i såret og kan fjernes igen,
uden at patienten føler smerte.
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DryBarrier Technology
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Afrundede hjørner forhindrer, at
forbindingen ruller
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Fordele:
Sikker fiksering
Enkel håndtering
Efterlader ingen klisterrester
Absorberende
Fri for kolofonium og latex
Behagelig at bære

Egenskaber
Cosmopor Advance er en selvklæbende, absorberende forbinding til postoperativ pleje samt steril beskyttelse ved mindre sår. Sårpuden består af DryBarrier
Technology, hvilket betyder, at sårpuden består af
superabsorbante fibre (SAF). Sårpuden opsuger hurtigt ekssudat og væske og holder såret tørt. Sårpuden fastner ikke i såret, og forbindingen kan fjernes,
uden at patienten føler smerte.

Indikation
Til postoperativ sårpleje og som steril
beskyttelse ved mindre sårskader.
Kontraindikationer: Ingen kendte.
Fikseringsinstruktioner
Huden skal være tør, når forbindingen fikseres.

Materiale
Forbindingen består af non-woven polyester.
Sårpuden består af tre forskellige lag. Kontaktlaget
har en overflade af polyetylennet, hvilket
sikre, at forbindingen ikke fæstner i såret.
Transportlaget består af viskose og medvirker til
at absorbere ekssudat. Det tredje og sidste lag
består af superabsorbante fibre, hvilket bevirker,
at forbindingen permanent absorberer store
mængder ekssudat, samtidig med at det beskytter
mod genvædning, selv under tryk. Klæbekanten
har en syntetisk baseret klæber, som er fri for
kolofonium og latex. Produktet er klassificeret som et
medicinteknisk produkt, klasse 1, steril.
CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.
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Sortiment

Størrelse

Varenr.

Afp

Tfp

Cosmopor® Advance
Steril, pakket enkeltvis

7,2 x 5 cm

901 010

25 stk

20 Afp

10 x 6 cm

901 011

25 stk

24 Afp

10 x 8 cm

901 013

25 stk

18 Afp

15 x 8 cm

901 014

25 stk

12 Afp

20 x 10 cm

901 015

25 stk

10 Afp

