RespoSorb® Super
Absorptionsförband med superabsorbenter

RespoSorb Super är det optimala
absorptionsförbandet för kraftigt vätskande
sår. Tack vare den snabba absorptionen
och kärnan med superabsorbenter
som kapslar in och bibehåller vätskan i
förbandet, kan patienten känna sig trygg
utan risk för läckage och lukt.
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Snabb och effektiv absorption
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Fungerar lika bra under
kompressionsbehandling
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Minskar eventuell lukt från såret
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Det gröna ytskiket på baksidan
skyddar kläder och sängkläder
mot läckage
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Fördelar:
Snabb och effektiv absorption
Hög användarkomfort
Andningsbar
Minskar lukt
Skyddar mot läckage

Egenskaper
RespoSorb Super är ett högabsorberande förband
med superabsorbenter. Förbandet har fyra olika
lager som alla uppfyller en viktig roll. Kontaktlagret
ser till att vätskan snabbt och effektivt absorberas
utan att förbandet fastnar i såret. Transportlagret ser
till att vätskan transporteras till superabsorbenterna
och där säkert kapslas in. Den gröna baksidan
som är andningsbar och vattenavvisande ser till att
förbandet andas samt skyddar kläder och sängkläder
mot läckage.

Indikation
Används för behandling av alla typer av kraftigt
vätskande sår, exempelvis kirurgiska sår, lymfatiska
sår, bensår och exulcererande tumörer.
Skall ej användas på torra sår eller friliggande ben,
muskler eller senor.

Instruktion
Applicera förbandets vita sida mot såret.
Förbandet får inte klippas.

Material
RespoSorb Super är ett absorptionsförband med fyra
olika lager.
Kontaktlager - Hydrofil non-woven PA/viskos
Transportlager - Hydrofil cellulosa
Kärna med superabsorbenter och cellulosafluff Hydrofila cellulosafibrer och superabsorbenter (SAP)
Baksida - Hydrofob non-woven polypropylen
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Sortiment

Mått

Art.nr.

Afp

Tfp

RespoSorb® Super
Steril, enstycksförpackad

10 x 10 cm

685 020

10 st

6 Afp

10 x 20 cm

685 021

10 st

6 Afp

15 x 20 cm

685 022

10 st

6 Afp

20 x 25 cm

685 023

10 st

6 Afp

20 x 40 cm

685 024

10 st

5 Afp

