PermaFoam®/
PermaFoam® comfort
Polyuretanskumforbinding med specialformer

PermaFoam anvendes i rensningsfasen samt
den tidlige granulationsfase i sårhelingen. Der
opstår problemer, hvis disse faser trækker ud,
og ekssudatet, som i begyndelsen fremmede
sårhelingen, begynder at give modsat effekt og
forårsager skader rundt om såret og modarbejder helingsprocessen. En god ekssudathåndtering skal tilsikre, at ekssudatoverskuddet ledes
væk fra såret. Det er tillige vigtigt, at forbindingsskiftene ikke er for hyppige og forstyrrer
sårhelingen, da dette kan føre til fornyet bakteriekontaminering.

1

PermaFoam cavity

3

PermaFoam concave

2

PermaFoam sacral

4

PermaFoam tracheostomi

www.dk.hartmann.info

(2016-02)

Fordele:
Høj absorptionskapacitet
Enkel håndtering
Blød og komfortabel
Økonomisk
Beskytter såret
Mange former

Egenskaber
Forbindingen findes i to udgaver med eller uden
klæbekant. Udgaven med klæbekant har tilnavnet
comfort. Store åbne porer (400-1000 μm mod
såroverfladen giver en høj absorptionskapacitet
af større partikler, såsom bakterier, cellerester
og langsomtflydende ekssudat. Bakterier har en
størrelse på 1-5 μm. Det semipermeable yderlag
består af små lukkede polyuretanporer. Den gradvise
poreformindskning minimerer risikoen for maceration
ved, at absorberet ekssudat bibeholdes højt oppe i
forbindingen. Det bløde materiale mindsker risikoen
for, at forbindingen skal fæstne i såret og sikrer
smertefrie forbindingsskift. Den vertikale absorption
forhindrer spredning af absorberet ekssudat sidevers,
og forbindingen kan derfor med fordel anvendes
under kompression (testet op til 42 mmHg).

Indikation
Til rensning og stimulering af den tidlige
granulation. Til behandling af middel og svært
væskende sår, f.eks. bensår og tryksår. Ved venøse
bensår i kombination med kompression. Ved
forbrændinger op til 2. grad.
Kontraindikationer:
PermaFoam og PermaFoam comfort må ikke
anvendes på områder med fritliggende knogler, muskler og sener, ved klinisk inficerede
sår, svampeinfektioner eller 2 og 3 grads
forbrændinger.
Specifikke informationer
PermaFoam og PermaFoam comfort bør ikke
anvendes samtidig med oxidationsmidler som
f.eks. hypokloridopløsninger eller brintoverilte, da
skummet kan skades derved.
Såfremt der er behov for at anvende
oxidationsmidler, kan såret renses med Ringeropløsning eller saltopløsning efter behandling.
Derefter kan PermaFoam applikeres.

Materiale
Forbindingen består af polyuretan. PermaFoam
comfort har en akrylatbaseret klæber.
Produktet er klassificeret som et medicinteknisk
produkt, klasse IIb, steril. CE-mærket ifølge EUdirektiv 93/42/EEC				
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Sortiment

Størrelse

PermaFoam®
Steril, pakket enkeltvis
PermaFoam® cavity
PermaFoam® tracheostomi
PermaFoam® comfort
Steril, pakket enkeltvis
PermaFoam® sacral

18 x 18 cm
22 x 22 cm
16,5 x 18 cm

PermaFoam® concave

Sårpude

Varenr.

Afp

Tfp

10 x 10 cm

409 425

3 stk

12 Afp

8 x 8 cm

409 426

10 stk 6 Afp

11 x 9,5 cm

409 422

3 stk

6 Afp

14,5 x 12,5 cm

409 423

3 stk

6 Afp

10,5 x 12 cm

409 424

3 stk

6 Afp

