
HydroTac® transparent
Transparent gelforbinding

Ved behandling af tørre og let væskende  
sår fungerer HydroTac transparent som 
en blødgører. Forbindingen fugter såret 
og absorberer exsudat vilket ger en bedre 
helingsmiljø. Forbindingen er blød, smidig 
og behagelig for patienten at have på.
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Kan sidde på plads i op til 7 dage

HydroTac transparent Comfort 
har en bred klæbekant for at lette 
fikseringen
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Transparent for visuel sårkontrol3

For tørre og let væskende sår4



Egenskaber
HydroTac transparent skaber en fugtigt sårmiljø og 
er velegnet til behandling af tørre og let væskende 
sår. Forbindingen kan blive siddende på plads i op 
til 7 dage afhængig af sårets tilstand. Forbindingen 
kan skiftes uden at irritere det nye væv og desuden 
helt smertefrit for patienten, da den ikke fæstner 
i såret. Da forbindingen er transparent kan såret 
nemt inspiceres uden forbindingsskift. HydroTac 
transparent har desuden gennem gelens bløde 
elastiske egenskaber en god polstringseffekt, som 
beskytter såret fra ydre påvirkning.

Materiale
Hydrogelforbinding dækket med lag af 
semipermeabel polyuretanfilm. Hydrogelen er lavet 
af polyuretan i matrixstruktur, som indeholder ca. 
60% vand. HydroTac transparent comfort har en 
akrylatbaseret klæber. Produktet er klassificeret som 
et medicinteknisk produkt, klasse IIb, steril. 
CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.   
       
       
       
   
       
       
       
       
      
      
      Sortiment Størrelse Varenr AFP TFP

HydroTac® transparent
Steril, pakket enkeltvis

5 x 7,5 cm 685 905 10 stk 12 AFP

10 x 10 cm 685 906 10 stk 12 AFP

10 x 20 cm 685 907 10 stk 6 AFP

20 x 20 cm 685 908 10 stk 6 AFP

HydroTac® transparent 
comfort 

Steril, pakket enkeltvis

6,5 x 10 cm 685 928 10 stk 8 AFP

8 x 8 cm 685 925 10 stk 8 AFP

12,5 x 12,5 cm 685 926 10 stk 4 AFP

10 x 20 cm 685 927 10 stk 4 AFP

Fordele:
Enkel håndtering
Blød og komfortabel
Beskytter såret
Transparent for visuel kontrol

Indikation og applikering
Til behandling af tørre og let væskende sår med en 
ring helingsfrekvens.
Kan anvendes på overfladiske forbrændinger, 
overfladiske traumatiske sår og irriteret hud 
(smerter, udslæt og kløe)

Kontraindikationer: Bør ikke anvendes i tilfælde af 
klinisk infektion eller ved 3. grads forbrændinger. 
Må ikke bruges af personer med intolerance over 
for indholdsstoffer.

Til fiksering af HydroTac transparent anbefales det at 
bruge fikseringsbind eller tape.
HydroTac transparent comfort har derimod en 
klæbekant, som på enkelt vis holder forbindingen på 
plads.
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