Atrauman® Silicone
Sårkontaktlager

w

Atrauman Silicone är ett mjukt
sårkontaktlager med silikon. Atrauman
Silicone används för behandling av en
mängd olika sår och fungerar som ett
komplement till sekundärförband för att
skydda sårbädden. Atrauman Silicone
förhindrar att förbandet fastnar i såret och
möjliggör skonsamma förbandsbyten och
därmed en effektiv läkningsprocess.
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Minskar smärta vid förbandsbyte

5

Kan klippas till önskad storlek
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Förhindrar att sekundärförbandet
fastnar i såret
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Kan användas för en mängd olika
indikationer

3

Skyddar sårbädden och sårets kanter

4

Med en tjocklek på endast 0,4mm
formar sig förbandet väl efter såret
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Fördelar:
Lindrar smärta
Skyddar såret
Mjuk och formbar
Kan klippas
Många användningsområden

Egenskaper
Tack vare dess tunna material är Atrauman
Silicone mycket formbar och enkel att klippa till
önskad storlek. Den silikonbelagda ytan på båda
sidor förenklar hanteringen även vid fixering av
sekundärförbandet. Beroende av sårets status kan
Atrauman Silicone sitta kvar under flera dagar. Man
bör dock, efter 3 dagar regelbundet inspektera
förbandet så att inte nybildad vävnad växt in i
förbandet.

Indikation och applicering
Till atraumatisk sårbehandling i sårläkningens alla
faser vid t.ex. skrapsår, bensår, trycksår, brännskador,
strålskador, abscesser, hudtransplantationer och vid
nagelextraktioner.
Kontraindikationer: Inga kända.
Rengör såret innan applicering av Atrauman Silicone.
Det är viktigt att omkringliggande hud är torr. Välj en
storlek som passar såret, vid behov klipp till önskad
storlek.

Material
Nätmönstrat material av polyetylenteraftelat
(PET) med silikonlager på båda sidor. Öppen
nätstruktur som släpper igenom sårvätskan till
sekundärförbandet.
Produkten är klassificerad som medicinteknisk
produkt, klass IIb, steril. CE-märkt enligt EU-direktiv
93/42/EEC.
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Sortiment

Mått

Art.nr.

Afp

Tfp

Atrauman® Silicone
Steril, enstycksförpackad

7,5 x 10 cm

499 561

5 st

4 Afp

10 x 20 cm

499 563

5 st

8 Afp

20 x 30 cm

499 565

5 st

4 Afp

