RespoSorb® Super
Absorptionsforbinding med superabsorbanter

RespoSorb Super er den optimale
absorptionsforbinding til kraftigt væskende
sår. Takket være den hurtige absorption
og kernen med superabsorbanter, som
indkapsler væsken og holder den tilbage
i forbindingen, kan patienten føle sig tryg
uden risiko for lækage og lugt.
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Hurtig og effektiv absorption

3

Fungerer lige så godt under
kompressionsbehandling

2

Mindsker eventuel lugt fra såret

4

Det grønne lag på bagsiden beskytter
tøj og sengetøj mod lækage
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Fordele:
Hurtig og effektiv absorption
Høj brugerkomfort
Åndbar
Mindsker lugt
Beskytter mod lækage

Egenskaber
RespoSorb Super er en højabsorberende forbinding
med superabsorbanter. Forbindingen har fire
forskellige lag, som alle spiller en vigtig rolle.
Kontaktlaget sørger for, at væsken absorberes
hurtigt og effektivt, uden at forbindingen sætter
sig fast i såret. Transportlaget sørger for at
transportere væsken til superabsorbanterne, hvor
den indkapsles sikkert. Den grønne bagside, som
er luftgennemtrængelig og væskeafvisende, sørger
for, at forbindingen kan ånde, samtidig med at den
beskytter tøj og sengetøj mod lækage.

Indikation
Anvendes til behandling af alle typer kraftigt
væskende sår, for eksempel kirurgiske sår, lymfatiske
sår, bensår og ulcererende tumorer.
Må ikke anvendes på tørre sår eller blottede knogler,
muskler eller sener.

Instruktion
Forbindingen lægges på med den hvide side mod
såret. Der må ikke klippes i forbindingen.

Materiale
RespoSorb Super er en absorptionsforbinding med
fire forskellige lag.
Kontaktlag - Hydrofil non-woven PA/viskose
Transportlag - Hydrofil cellulose
Kerne med superabsorbanter og cellulosefluff Hydrofile cellulosefibre og superabsorbanter (SAP)
Bagside - Hydrofob non-woven polypropylen
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Sortiment

Størrelse

Varenr.

Afp

Tfp

RespoSorb® Super
Steril, pakket enkeltvis

10 x 10 cm

685 020

10 stk

6 Afp

10 x 20 cm

685 021

10 stk

6 Afp

15 x 20 cm

685 022

10 stk

6 Afp

20 x 25 cm

685 023

10 stk

6 Afp

20 x 40 cm

685 024

10 stk

5 Afp

