Cosmopor® Advance
Självhäftande absorptionsförband

Cosmopor Advance är ett självhäftande,
absorberande förband med DryBarrier
Technology vilket innebär att sårdynan
består av tre olika lager som samverkar
tillsammans för en optimal sårläkning.
Sårdynan absorberar snabbt upp exsudat
som lagras i det översta lagret och skyddar
såret mot återvätning. Dynans kontaktyta är
belagd med ett polyethylennät vilket gör att
förbandet inte fastnar i såret och kan tas
bort utan att patienten upplever smärta.
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Rundade hörn förhindrar
att förbandet rullar sig
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Fastnar inte i såret
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Fördelar:
Säker fixering
Enkel hantering
Lämnar inga klisterrester
Absorberande
Fri från kolofonium och latex
Bekväm att bära

Egenskaper
Cosmopor Advance är ett självhäftande,
absorberande förband för postoperativ vård och
sterilt skydd för mindre sår. Sårdynan består av
DryBarrier Technology vilket innebär att sårdynan
består av superabsorbenta fibrer (SAF). Sårdynan
suger snabbt upp exsudat och vätska, och håller
såret torrt. Sårdynan fastnar ej i såret och förbandet
kan tas bort utan att patienten upplever smärta.

Indikation
För postoperativ sårvård och som sterilt skydd vid
mindre sårskador. Kontraindikationer: Inga kända.
Fixeringsinstruktioner
Huden måste vara torr vid fixering av förbandet.

Material
Förbandet består av non-woven polyester. Sårdynan
består av tre olika lager. Kontaktlagret har en yta av
polyethylennät vilket gör att förbandet ej fastnar i
såret. Transportlagret består av viskos och hjälper
till att absorbera upp exsudat. Det tredje och sista
lagret består av superabsorbenta fibrer vilket gör
att förbandet permanent absorberar stora mängder
exsudat samtidigt som det skyddar mot återvätning,
även under tryck. Häftkanten har en syntetiskt
baserad häftmassa som är fri från kolofonium och
latex. Produkten är klassificerad som medicinteknisk
produkt, klass I, steril. CE-märkt enligt EU-direktiv
93/42/EEC.
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Sortiment

Mått

Art.nr.

Afp

Tfp

Cosmopor® Advance
Steril, enstycksförpackad

7,2 x 5 cm

901 010

25 st

20 Afp

10 x 6 cm

901 011

25 st

24 Afp

10 x 8 cm

901 013

25 st

18 Afp

15 x 8 cm

901 014

25 st

12 Afp

20 x 10 cm

901 015

25 st

10 Afp

